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HUMAN SECURITY IN A DIVIDED CITY: 
URBAN SECURITY DIVIDE AS A TOOL 

FOR HUMAN SECURITY-ORIENTED 
RESEARCH AND POLICIES

Summary: Besides being the sites of economic development, centres of social mobility and cultural 
creativity, cities are also places marked by inequalities and divisions along a range of axes, 
including class, race, ethnicity, gender, generation, as well as security. The paper`s goal is to present 
the urban security divide, as an analytical tool for exploring divisions in human security in the 
city, which stem from the unequal levels of access to security service and/or readiness of security 
actors to provide the service. The concept is based on the assumption that security, like some other 
services in the city, is a common good, a resource that should be equally or universally available 
to city dwellers. Its absence or presence can be an indicator of spatial inequality and division. 
Additional to the description of the concept, the author will try to suggest the conceptual framework 
for urban security divide analysis through the lens of the seven dimensions of human security. The 
urban security divide could be seen beyond its theoretical or methodological usage, but also as a 
practical tool for urban security policies whose goals would be to narrow the differences in human 
insecurities and inequalities in urban areas.
Key words: urban security, human security, urban security divide, dimensions of human security, 
city.

Introduction

Undoubtedly, life in the city is marked by significant advantages, such 
as greater economic opportunities, better living standards, and a wealth of 
cultural and social content. The leading institutions in education, research, 
medical care, and finance are found there (Paraušić, 2019c: 254). As the 
number of people who inhabit and live in the cities increases, social, po-
litical and economic relations more and more have the label of urban. Be-
sides being the sites of economic development, centres of social mobility 
and cultural creativity, contemporary cities are likewise marked by various 
security problems, ranging from crime, violence, terrorism to the poverty, 
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infrastructural issues, environmental degradation etc. (Paraušić, 2019a). 
Unless the population can be assured a reasonably safe and secure life, no 
amount of social services or economic resources would make life in the 
city sustainable (Branscomb, 2006: 225–226). It also should be noted that 
United Nations, as well as the European Union have prioritized urban se-
curity to tackle issues of human security, orienting on the individuals fac-
ing threats in the urban environment. Some authors argue that one of the 
basic aspects of urban security is well-being of its citizens (besides crime 
and disorder prevention and physical quality of urban areas) (Recasens et 
al., 2013). Bearing that urban security could take people-centric approach 
to tackle security issues, it is reasonable to explore overlapping points of 
human and urban security. It seems obvious that some knowledge from 
urban security field could be fruitfully applied when exploring inequalities 
and discrepancies concerning individuals in the contemporary cities.

One of the strongest features of the cities across the globe, are divisions 
and disparities that result in different levels of security in different parts of 
the urban environment and for the people living in them. These inequali-
ties could go along a range of axes, including class, race, ethnicity, gender, 
generation, creating what has been named the “divided city”. Urban securi-
ty divide is, hence, the concept based on the assumption that security, like 
some other services in the city, is a common good, a resource that should 
be equally or universally available to city dwellers. Its absence or presence 
can be an indicator of spatial inequality and division.

The paper`s goal is to present the urban security divide, as an analytical 
tool for exploring divisions in human security in the city, which stem from 
the unequal levels of access to security service and/or readiness of security 
actors to provide the service. Additional to the description of the concept, 
the author will try to suggest the conceptual framework for urban security 
divide analysis through the lens of the seven dimensions of human security. 
The urban security divide could be seen beyond its theoretical or method-
ological usage, but also as a practical tool for urban security policies whose 
goals would be to narrow the differences in human insecurities and in-
equalities in urban areas.

Security in the Divided City

The notion of urban security divide is derived from the broader con-
cept of urban divide. It`s intellectual roots could be traced to founders of 
urban sociology – the Chicago School researcher who systematically paid 
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attention to the identification and description of spatial segregation. In 
their ecological research, they discovered that different parts of the city (i.e. 
zones, sectoral patterns or nuclei) were inhabited by population groups 
with distinctive characteristics, which marked the landscape of a city (Bur-
gess, 1925; McKenzie, 1925; Park et al., 1925). Further research in the spa-
tial divisions in the cities was developed through deductive social area 
analysis in the 1940s and 1950s (Bell, 1953; Shevky & Bell, 1955; Shevky & 
Williams, 1949), as well as through inductive factoral ecology in the 1960s 
and 1970s (Berry & Kasarda, 1977; Murdie, 1969; Robson, 1969). Around 
the same time representatives of the behavioural approach “acknowledged 
that segregation should be seen as at least partly a result of individual pref-
erences, perceptions and decisions” (Van Kempen & Murie, 2009: 378). On 
the other hand, institutional approach explored the role of the state and 
other institutional factors affecting urban spatial differentiations (Damer, 
1974; Damer & Madigan, 1974; Henderson & Karn, 1987; Lipsky, 1980; Pahl, 
1975, 1977; Tomlins, 1997). At the end of the 20th century unequal incomes 
and social and spatial polarisation were seen as a result of economic changes 
driven by globalization (Sassen, 1991). Nowadays, research on urban divide 
is more diverse, and these divisions are explored in different types of cities, 
multiple social categories and along the range of axes. Security could be seen 
as one among the axes of discussion in the urban divide research.

In the broadest sense, urban security divide could be understood as a 
divergence or gaps in security conditions in urban areas. Urban security 
divide lies on the assumption that security is unequally distributed among 
people and spaces due to constrained access to and/or ineffective provision 
of public security (Barbak, 2018), which sources could be various, such as 
social exclusion, flawed urban infrastructure, ignoring the voices of peo-
ple in demand etc. Security, in this regard is seen as a common good, a re-
source that should be equally or universally available to city dwellers. Its 
absence or presence can be an indicator of spatial inequality and division. 
We must acknowledge that equality for every individual regarding securi-
ty is, undoubtedly, an ideal, but “as overall security of a city will worsen as 
the urban security divide or the unequal distribution of security increases” 
(Barbak, 2018: 4).

Inequalities in contemporary cities could go along a range of axes, in-
cluding class, race, ethnicity, gender, generation etc., creating a state of 
deprivation for marginalized individuals, groups and communities. Eco-
nomic agenda usually dominates in explanation of inequalities, defining 
them in terms of unequal distribution of incomes or resources. However, 
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this agenda was broadened, especially thanks to sustainable development, 
stating that every individual must have access to clean water, healthcare, 
housing, education (United Nations, 2015), and other public services. 
These inequalities could be further explored in the field of security, wheth-
er it relates to state or sense of security, or provision of it. Moreover, un-
equal distribution of security could enhance and/or create gaps in related 
fields, such as political, economic, environmental, making situation even 
harder for already deprived groups and individuals.

Security and (in)equality have complex relationship, since it has been 
stated that insecurity develops inequalities, and vice versa inequalities wors-
en the state or sense of security (Hurrell & Woods, 1999; Oosterveld et al., 
2018; World Bank, 2011; World Bank, 2018: 109–130). Several studies in-
dicate that the endangered urban population is usually associated with low 
levels of education, lack of employment opportunities, large family size, 
as well as poor housing conditions (Mitlin & Satterhwaite, 2013). On the 
other hand, the better the housing, health and social support of the urban 
dwellers the higher the quality of life and overall sense of security (Đurić 
& Paraušić, 2017). Bearing this in mind the concept of urban security di-
vide could help in exploring these phenomena, their mutual influence and 
connectedness, and hopefully, shed light on specific problems people and 
groups face in urban reality.

Some Manifestations of Urban Security Divide 
in Contemporary Cities

Urban security divide could take many forms, but it always relates to dis-
parities between those “who have” and those “who have not”. State security 
actors, traditionally main provider of security, may be perceived as a source 
of danger and fear. In cities marked by high rates of crime and violence, 
poor economic conditions, poverty, rapid and unplanned urbanization, il-
legal electoral processes and corruption, security forces are more often seen 
as actors of violence and intimidation, rather than protection (Aguja, 2018; 
Godoy et al., 2018; Lamb, 2018; Oosterveld et al., 2018). Law enforcement 
institutions, such as the police, the judiciary and the penal system, or other 
subjects of social control, are dysfunctional and lack the legitimacy given 
to them by citizens (Paraušić, 2019c). Local and national governments may 
lose control of certain urban areas, which are left to criminal groups, such 
as drug traffickers, gangs or paramilitary forces (Arias, 2006; Arias & Gold-
stein, 2010; Goldstein, 2004). 
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Upper-class and wealthier citizens respond by gating themselves and 
installing expensive alarm systems and hiring private security. Poor and 
marginalized citizens feel abandoned or even threatened by state security 
forces, and are forced to seek protection elsewhere. Large sections of the 
population must share urban space with illegal actors and show them re-
spect in exchange for a minimum level of security. While some areas, such 
as central business districts, are becoming examples of security in the city, 
others are seen as ghettoes that are not approached by representatives of 
public institutions and are stigmatized as hotbeds of crime (Moralle & Ta-
dié, 2011: 3). 

Physical and psychological divisions resulting from the prevalence of 
urban insecurities can create a divided city and socio-symbolic segregation 
that undermines the social and economic structure and formal and infor-
mal organizations involved in city governance (Beall et al., 2002). In this 
sense, the institutional policies and activities of citizens in the field of secu-
rity provision reveal spatial injustices on various scales (Morelle & Tadié, 
2011). This issue is especially important in cities where areas outside major 
public security measures are deprived (Moralle & Tadié, 2011: 2). More-
over, security for some can result in insecurity for others. Achieving secu-
rity may involve restrictions on an individual’s freedom (Coleman & Sim, 
2000; Davis, 1992), which results in confrontation and conflicts.

Maintaining public order, i.e. order in the city, implies the implemen-
tation of formal and informal measures, and depending on their nature 
and who implements them, they can result in deepening divisions in the 
city, increasing differences between neighbourhoods, isolating and stigma-
tizing settlements, and to the detriment of security for all citizens (Dikeç, 
2007). Divisions can arise both from inequalities in access and the ability 
of people to be protected, or from the inefficiency or unwillingness of se-
curity providers to provide them with protection. The progressive collapse 
of the relationship between government and citizens and the ways in which 
people are excluded from participation and planning can lead to the break-
down of the social contract, which is the basis of effective city government.

A strong sense of insecurity, a statistically higher exposure to danger, or 
an over-representation of criminal groups in some urban areas reflect spe-
cific processes of inequality. Lack of security and a sense of insecurity are 
used to stigmatize not only the neighbourhood, but entire cities. The injus-
tice here is twofold: locally, the chances of residents becoming victims are 
higher, and at the city level, neighbourhoods and people are stigmatized 
(Moralle & Tadié, 2011: 4).
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In addition to the political nature of these processes, economy and eco-
nomic change affect the provision of security, as well as the restoration 
of the mechanism of domination and exclusion. Austerity measures and 
structural adjustments meant the end of certain public initiatives during 
the 1980s, which had consequences for the activities of the police force, 
but also for the living conditions of the inhabitants of the city. The pauper-
ization of many residents has increased perceived insecurity and launched 
private initiatives to increase the security of mostly wealthy settlements, 
which the poor could not afford (Blakely & Snyder, 1997; Flusty, 1994).

This privatization of security is transforming urban areas by increas-
ing inequality. Exclusive security spaces have been physically created in the 
city, with fenced communities, surveillance infrastructure and design and 
architecture that have the role of deterring potential perpetrators (electric 
fences, spikes that prevent people from sitting down, etc.). They impose so-
cial differences in the city and deny access to public space to certain catego-
ries of citizens by creating defensive cityscapes, inspired by military motifs 
(walls, towers, barbed wire, etc.), but which do not necessarily affect crime 
reduction. They contribute to increasing inequality by making certain se-
curity practices clearly visible (Moralle & Tadié, 2011: 8).

Urban Security Divide and Seven Dimensions 
of Human Security

Urban security and human security share the same reasons for their ac-
tualization in security studies, the main being the need to reconceptualize 
traditional understanding of security in the post-Cold War period (Alkire, 
2003; King & Murrey, 2001; Owen, 2004). As Muggah mentions: “In a 
world comprised of nation states, it is worth recalling that more than half 
the population today resides in cities” (Muggah, 2012: 25). Intercepting 
ground for these two fields was previously explored in the study on human 
security concept as an analytical framework for studying and explaining 
urban security problems (Đurić & Paraušić, 2017). In the study, authors ex-
amined how people-centred approach in previous research was applied in 
investigating urban security challenges. Derived conclusions indicate sev-
eral important advantages of holistic human security approach applied to 
explore urban security issues, namely:

– “Widening of the research focus to include diverse problems of 
public urban spaces and its residents;
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– Changing research focus from state security, towards narrower social 
environment, i.e. city;

– Implementation of research findings into preventive and reactive 
programs”. (Đurić & Paraušić, 2017: 115)

The present analysis is somehow similar and different. Here, we will 
try to find common ground for human and urban security, based on the 
assumption that bottom-up, people-centred approach has been useful 
analytical tool in exploring urban residents` security. On the other hand, 
we will deploy an urban security divide, as a framework for exploring 
human security, precisely its seven basic dimensions. In doing this task, 
we will use Conceptual Framework for Urban Security Divide proposed by 
Ahmet Barbek in his paper from 2018 (Table 1), and modify it for the seven 
dimensions of human security.

Table 1. Conceptual Framework for Urban Security Divide

Dimension Concern/Research 
Question Variables/Factors (Selected)

Demography

How do the security 
conditions differ among 
people depending
on their demographic 
features?

Age, Gender, Ethnicity, Religion,
Marital Status, Disadvantaged Groups,
Livelihood, Education etc.

Spatial

How do the security 
conditions differ among 
urban spaces?

Physical Structure, Location, 
Proximity to Insecure Spaces, Limited 
Access to
Public Spaces, Environmental
Degradation etc.

Socio-
Economic

How do the security 
conditions differ among 
people depending
on their 
socio-economic
conditions?

Speed of Urbanization, Social 
Cohesion
and Solidarity, Income Distribution,
Poverty, Migration, Access to Basic
Needs and Services etc.



Ana Paraušić18

Physical 
Threat

How do the security 
conditions differ among 
people depending
on the quality of public 
security
governance?

Organized Crime, Terrorism, Gun
Violence, Gangs, Armed Conflict,
Domestic Violence and Abuse, 
Homicide
Rates, Robbery etc.

Public
Security
Governance

How do the security 
conditions differ among 
people depending
on the quality of public 
security
governance?

Number of the Units in Service, Right
Financing, Effective Allocation and
Distribution of Resources,
Professionalization, Institutional
Capacity, Impunity, Citizen
Participation, Involvement of
Municipalities, Rule of Law etc.

Public Policy

How do the public 
policies affect security 
conditions at
urban spaces?

Firearm Controls, Urban Development
and Planning, Technology, Addiction,
Migration, Taxation, Social Policy,
Public Service Delivery; Inclusion,
Responsiveness, Accountability,
Participation etc.

Source: Barbek, 2018: 5–6.

Proposed framework for urban security is wide enough to include 
different dimensions of security in different urban areas, but specific 
enough not to lose the research focus. What is absent, however, is the 
author`s reasoning to include certain indicators for particular dimension. 
Some of them could clearly be indicators for more than one dimension, 
while other are not urban specific. However, author acknowledges that 
“variables to be included in the analysis may change depending on the 
dimension that is being studied, the purpose and the scope of the research, 
the research paradigm and so on” (Barbek, 2018: 6). Concerning author`s 
suggestion, we will propose urban security divide framework applicable for 
seven dimensions of human security.

As introduction to our urban security divide framework, in this place 
we will outline the basic conception on seven dimensions of human securi-
ty, namely: economic security, food security, health security, environmen-
tal security, personal security, community security, and political security. 
For this purpose, we will, foremost, consult the basic step stone for human 
security, the Human Development Report from 1994, as well as other rel-
evant sources.
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Economic security in the most general sense, relates to basic income 
which is necessary for satisfying essential needs. It usually relates to pro-
ductive and remunerative work (UNDP, 1994: 25) and financial indepen-
dence, but also to welfare, when a person is incapable to work based on 
personal or social disabilities. But people with jobs could also feel inse-
cure, especially in the modern proleterization and precarization: being em-
ployed for minimal wage, or/and being employed in insecure workplace. 
The unemployed must often accept any work they can find, however un-
productive or badly paid. Unemployment, job insecurity, poverty, income 
inequality, underdeveloped social security networks and homelessness are 
some of the biggest threats to economic security. Economic security in the 
city should be measured through achievements of the cities in terms of cre-
ating wealth and how it’s shared, or cities contribution to economic growth 
and development, generation of income, provision of decent jobs and equal 
opportunities for all.

Food security is a dimension of human security that implies a state in 
which all people at all times have physical and socio-economic access to 
sufficient amounts of adequate food they need for a healthy and active life 
(FAO, 2008). It could be described “as physical and economic access to ba-
sic food” (UNDP, 1994: 27). This means that a person at all times, has, not 
just enough food, but an “entitlement” to food. It relates to satisfaction of 
basic nutritional needs in qualitative and quantitative terms. Food securi-
ty has four basic components: physical availability of food1; economic and 
physical access to food2; food utilization3; stability of the other three di-
mensions over time4. It is inevitable that the most deprived from food are 
ones who could not afford it, meaning that, insecurity could also stem from 
inability to pay for the food, not from lack of availability.

Health security is defined as protection of human health from various 
threats like deadly infectious and parasitic diseases, malnutrition, inade-
quate lifestyle, limited access to health care and numerous health conse-
quences of a polluted environment. Insecurities in this dimension are also 

1 Food availability addresses the “supply side” of food security and is determined by the level of food 
production, stock levels and net trade (FAO, 2008).

2 An adequate supply of food at the national or international level does not in itself guarantee household 
level food security. Concerns about insufficient food access have resulted in a greater policy focus on 
incomes, expenditure, markets and prices in achieving food security objectives (FAO, 2008).

3 Utilization is commonly understood as the way the body makes the most of various nutrients in the 
food (FAO, 2008).

4 Even if your food intake is adequate today, you are still considered to be food insecure if you have 
inadequate access to food on a periodic basis, risking a deterioration of your nutritional status. Adverse 
weather conditions, political instability, or economic factors (unemployment, rising food prices) may 
have an impact on your food security status (FAO, 2008).
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related to other factors and social context, such as insufficient nutrition, 
poverty, unsafe living environment etc. The threats to health security are 
usually greater for the poorest, people in the segregated urban areas and 
particularly children (UNDP, 1994: 28). Although the presumption was 
that the rural population suffers from severe threats to human security, re-
cent data show that child mortality and malnutrition are more common in 
urban areas (Aguilar & Sumner, 2019).

Environmental security relates to healthy physical environment, free 
from pollution and degradation. In relation to urban security divide, it 
could be measured through average achievement of the cities in ensuring 
the protection of the urban environment and its natural assets. This should 
be done simultaneously while ensuring growth, pursuing energy efficiency, 
reducing pressure on surrounding land and natural resources and reducing 
environmental losses through creative and environment-enhancing solu-
tions. The most serious threats to environmental security are water, air and 
soil pollution, access to healthy drinking water (especially in developing 
countries), deforestation, desertification, acid rain, lake acidification, in-
creased greenhouse gas emissions, ozone depletion, biodiversity loss, cli-
mate changes (UNDP, 1994). In contemporary cities urban environment 
is severely endangered by rapid industrialization and urbanization in the 
past, which consequently lead to the problem of slums, shanty towns and 
squatter areas, where people live in extremely unsafe environment, lacking 
clear water, sewerage, electricity, which deepens the problem of healthy ur-
ban environment. Besides that, disasters in urban environment could cause 
significant loses of human life, assets and infrastructure. 

Personal security is usually defined in respect to physical violence, pro-
tection from injuries to body and life. UNDP report (1994: 30) enlists 
some forms of violent threats: 1) threats from the state (physical torture); 
2) threats from other states (war); 3) threats from other groups of people 
(ethnic tensions); 4) threats from individuals or gangs against other indi-
viduals or gangs (crime, street violence); 5) threats directed against wom-
en (rape, domestic violence); 6) threats directed at children based on their 
vulnerability and dependence (child abuse); 7) threats to self (suicide, drug 
use). For the purpose of our paper, we could exclude threat related to state 
and inter-state violence, since it is not related specifically to urban context. 
Group violence could refer to civil conflict in the country, but it could also 
be related to communal conflicts, if the city is strongly marked by some di-
visions related to national, ethnic or cultural heritage.5 Violent threats to 

5 We find this more applicable for community dimension of human security.
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personal security from 4 to 7, are grounded in the urban security research, 
since the city has always been the place where, for historical and social 
reasons, crimes, violence, rape and substance abuse were widespread phe-
nomena. This is especially true for lower income urban areas, who tend to 
experience higher rates of violence and victimization and within this areas, 
poor, marginal and vulnerable social groups are more at risk than others 
(Winton, 2004).

Community security is associated with preservation of the identity of 
ethnic communities and survival of traditional cultures (UNDP, 1994). 
It also includes the elimination of ethnic discrimination, the prevention 
of ethnic conflicts and the protection of indigenous people. Moreover, it 
relates to social exclusion, violence by other social groups or threats by 
the state. A family, a community, an organization, a racial or ethnic group 
could be seen as a source of individual safety. In urban environment these 
groups could be communal groups organized on the level of neighbour-
hoods, communities living in the separate part of the city (being privileged 
or marginalized), a subculture etc. The security problems could stem from 
communal groups with differing set of values and principles, based on 
some personal or social characteristics. For many individuals and groups, 
cities are attractive destinations in pursue for better life, which manifests in 
migrations from developing countries and underdeveloped rural regions 
to urban centres. But rather than finding promising job or better standard 
of living, they face discrimination and segregation. The unfulfilled expec-
tations of the new dwellers become a potential cause of social unrest. There 
lies the danger for cities to become “large, ungovernable, and unmanage-
able nightmares in which urban decay feeds on rural decay and vice versa” 
(Nef, 1999: 54).

Political security means that people should live in a society that honours 
their basic human rights and freedoms (UNDP, 1994: 32). It relates to pro-
tection from political repression and discrimination. Political insecurity is 
most prevalent in undemocratic, authoritarian regimes, where the monop-
oly over the legitimate use of physical force is abused through regime re-
pression. In conditions of political turmoil, instability and unrest, there is a 
violation and abuse of human rights, systematic torture and ill-treatment of 
individuals. Insecurity in this dimension in the city will probably not take 
these extreme forms, but it is rather manifested through unequal provision 
of security for some urban communities or city quarters, where citizens are 
failed by city and local government in pursue for security.
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Among these seven dimensions of human security are considerable links 
and overlaps. They are manifestations of interrelations between the human 
security dimensions. Their separation serves the analytical purpose – in or-
der to gain insight on state of human security in a city, one must delve into 
all the presented dimension, regardless of overlapping indicators.

Table 2. Urban Security Divide for Human Security6

Dimension Concern/Research 
Question

Variables/Factors 
(Selected)

Economic 
dimension

How do the security 
conditions in urban 
environment differ 
among people 
depending on the 
economic features?

Income per capita; unemployment 
rates; poverty rates (percentage 
of people living under poverty 
line); number of people relaying 
on welfare; income disparity7; 
livelihood; city product per capita; 
old age dependency ratio; economic 
density

Food security How do the security 
conditions in urban 
environment differ 
among people 
depending on the 
features related to food?

Purchasing power; food production 
per capita; food import dependency 
ration index; daily per capita calorie 
supply; food prices

Health 
security

How do the security 
conditions in urban 
environment differ 
among people 
depending on the 
health features?

Access to health care; mortality 
rate at childbirth; life expectancy at 
birth; under-five mortality rate; HIV, 
malaria, covid19, etc.; population 
using at least basic sanitation; 
population using at least basic 
drinking water sources

6 Proposed indicators for human security dimensions related to urban security divide, besides the 
original source (Barbek, 2018)  are selected from Human Development Reports (1994–2019), Urban 
Governance Index and Urban Prosperity Index created by UN-Habitat and Safe Cities Indicator by the 
Economist Intelligence Unit.

7 This indicator could be somehow similar to Gini coefficient, a measure of statistical dispersion intended 
to represent the income inequality or wealth inequality within a nation or any other group of people.
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Environmental 
security

How do the security 
conditions in differ 
among people 
depending on the 
features of urban 
environment?

Waste management; emergency 
service in the city; fossil fuel energy 
consumption; renewable energy 
consumption; carbon dioxide 
emissions; forest area; fresh water 
withdrawals; natural resource 
depletion

Personal 
security

How do the personal 
security conditions in 
urban environment 
differ among people?

Homicides per 100,000; reported 
rapes per 100,000; drug crimes 
per 100,000; traffic accidents per 
100,000; Gun violence; gangs; 
property crimes; level of police 
engagement; private security 
measures

Community 
security

How do the security 
conditions in urban 
environment differ 
among people 
depending on the 
communal features?

Age; gender; ethnicity; religion; 
disadvantaged groups; speed of 
urbanization; social cohesion and 
solidarity

Political 
security

How do the security 
conditions in urban 
environment differ 
among people 
depending on the 
political features?

Right financing; effective allocation 
and distribution of resources; access 
to basic needs and services; citizen 
participation; public service delivery; 
inclusion; responsiveness; accountability; 
access to public information; women in 
local government; share of seats in city 
parliament for women and minority 
groups; level of corruption

For analytical purposes, each dimension of this framework could be 
explored separately, if there is a need to identify and assess specific field 
of security divide in urban environment. This proposal is not without its 
flaws. Some long-lasting processes in the cities have apparent consequences 
in all dimensions of human life. For example, rapid and hyper urbanization 
led to unmanageable enlargement of human settlements, which resulted 
in substandard housing, uncontrollable health hazards, and increased 
pollution, alienation, addiction, and crime. Therefore, the level of 
urbanization could serve as an indicator for all dimensions of urban security. 
More apparent example of this situation is poverty, which is tangled with 
economic, health, environmental, food, personal, community and political 
security. It would be rather unfair to position poverty as an indicator of 



Ana Paraušić24

certain dimension, without referring to other six. This restriction could, 
perhaps, be overcome, if researcher is interested in exploring the divisions 
in human security in urban environment related to particular dimension 
of human security.

Placed in the mentioned manner, urban security divide serves to hu-
man security since it collects data on individuals and groups. Instead of be-
ginning from national security priorities (but not excluding them), it rep-
resents a bottom-up approach to security research and practice. In the con-
clusion that follows, we will explore the benefits of urban security divide for 
investigating human security as a policy tool. 

Concluding Remarks – Evidence-based Policies

Unprecedented urbanization and enlargement of human population led 
to problems, that could not only be related to traditional, “hard” notions of 
security, meaning conflicts, terrorism or crime, but also to issues entangled 
to wider framework of adequate quality of life (Paraušić, 2019b: 100). Ac-
cording to UN-HABITAT (2007: 235), emerging agenda of urban security 
urges effective urban planning, design and governance, community-based 
approaches, focusing on most vulnerable groups to reduce risk of crime, 
and enhancing social capital by developing the ability of individuals and 
communities to cope with crime and violence. This localized, bottom-up 
and linked (to urban planning) view to urban security first necessitates un-
derstanding how and to what extent security inequalities occur at urban 
spaces (Barbek, 2018: 5). Here, human and urban security are most obvi-
ously connected and create a common ground for empirical research and 
policies. 

Urban security hinges upon the basic argument that security policies 
should address people’s needs instead of focusing solely on priorities of 
public institutions (Edwards & Hughes, 2013; Menichelli, 2015). The ur-
ban security divide as a human security research tool provides not only the 
complex scientific assessment, but also a basis for creating effective reac-
tive and preventive programs. It opens a space for evidence-based policies 
aimed at meeting the needs of specific communities, or neighbourhoods 
which display concrete inequalities and divisions related to dimensions of 
human security. Application of the urban security divide in exploration of 
human security issues can contribute to the implementation of research 
findings in diverse local activities, and best result could be achieved if  
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researchers, practitioners and citizens are partners in the research process 
and jointly identify and analyse the problems. Policy based on urban secu-
rity divide focuses effort primarily on human beings in the most dire situ-
ations.

Besides focusing on specific communities or parts of the city, urban se-
curity divide enables focusing on separate dimensions of human securi-
ty – one that exhibits the largest gaps related to security for individuals. 
The different kinds of security covered by the urban security divide frame-
work could require distinct interventions, often by different providers or 
actors, such as police for public order, health system for medical care, city 
officials for policies for wider citizens` participation. However, as already 
mentioned, different kinds of security are thoroughly intertwined and mu-
tually supportive, and would require cooperation of many actors in urban 
space (local government, citizens` associations, police, NGOs etc.) in order 
to enhance the overall state (or sense) of security.

Proposed approach could, at some extent, remove one of the biggest 
criticisms of the human security in general – i.e. broadness, which hinders 
its operationalization and definition of precise set of indicators, by focusing 
on selected criteria of the urban security divide for each of seven human 
security dimensions. It also narrows the focus of human security to specific 
urban neighbourhood, settlement, quarter or community. This means pol-
icies that are more people-centred and focused on specific problems people 
face in their everyday life. 

This approach is not without its flaws, considering that the holistic na-
ture and comprehensiveness of human security often leads to the loss of 
research focus. Urban security divide, if not applied properly, could also 
suffer from same “disease” of becoming “hot air” (as Roland Paris frames 
human security in his seminal article from 2001). Solution may lay in sys-
tematic choice of human security dimension, measurable indicators, which 
could point to the severe differences in conditions in urban environment 
that present serious threat to human life and well-being. 
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ЉУДСКА БЕЗБЕДНОСТ У ПОДЕЉЕНОМ ГРАДУ: ПОДЕЉЕНА 
УРБАНА БЕЗБЕДНОСТ КАО АЛАТ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ПОЛИТИКЕ УСМЕРЕНЕ НА ЉУДСКУ 
БЕЗБЕДНОСТ

маст. Ана Параушић, истраживач сарадник 
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд

Сажетак

Поред тога што су места економског развоја и седишта друштвене мобилности и кул-
туралне креативности, градови су такође места која карактеришу неједнакости и поделе 
по више основа, укључујући класне, расне, етничке, родне, генерацијске, као и безбед-
носне. У овом раду биће представљена подељена урбана безбедност као аналитички алат 
за истраживање подела у људској безбедности у граду, које су узроковане неједнаким ни-
воима приступа услугама безбедности и/или спремности безбедносних актера да пруже 
те услуге. Концепт се заснива на претпоставци да је безбедност, као неке друге услуге у 
градовима, јавно добро и ресурс који треба подједнако и универзално да буде на распо-
лагању становницима града. Постојање или одсуство безбедности може бити индика-
тор просторне неједнакости и подела. Поред описивања овог појма, аутор је покушао 
да предложи концептуални оквир за анализу подељене урбане безбедности кроз призму 
седам димензија људске безбедности. Подељена урбана безбедност може се посматрати и 
изван теоријске и методолошке употребе, али и као практични алат за политике урбане 
безбедности с циљем смањења разлика у неизвесностима и неједнакостима у урбаним 
подручјима.

Кључне речи: урбана безбедност, људска безбедност, подела урбане безбедности, 
димензије људске безбедности, град.
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ВИДЕО-НАДЗОР У ФУНКЦИЈИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
КРИМИНАЛА У ОТВОРЕНИМ ЈАВНИМ 

ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА

Сажетак: Проблем који се обрађује у овом раду тиче се улоге коју видео-надзор има у спре-
чавању нарушавања безбедности, а пре свега спречавању криминала у отвореним јавним 
градским просторима. Сходно томе, основна претпоставка јесте да видео-надзор пози-
тивно утиче на превенцију и умањење криминала у горепоменутим просторима – који 
су доступни по правилу свима, неограничено и без надокнаде, а који су ’покривени’ видео- 
-надзором. На основу анализе садржаја релевантне литературе, аутор је истражио и 
представио релевантна појмовна одређења отворених јавних градских простора и указао 
на кључне безбедносне проблеме, а нарочито непожељна и/или санкционисана дела која 
могу угрозити безбедност, јавни ред и мир и/или квалитет ових простора. Даље, у раду 
су представљени механизми превенције нарушавања безбедности, а нарочито све више 
заступљен видео-надзор који спроводе јавне институције и приватни сектор. Употреба 
видео-надзора доноси и бенефите и ограничења, што је аутор уочио и представља као 
такође важан циљ овог рада. Уважавајући све наведено, очекивани резултат рада је јасно 
представљање улоге видео-надзора у отвореним јавним градским просторима и јасно раз-
граничење који су бенефити, а која ограничења које ова врста надзора доноси.
Кључне речи: отворен јавни градски простор, безбедносни проблеми, видео-надзор, им-
пликације видео-надзора.

Увод

Отворени јавни градски простори, по правилу, јесу они просто-
ри доступни свима, у сваком тренутку, без ограничења и надокна-
да (Lazarević et al., 2018; Čaldarović i Šarinić, 2008). Услед свеприсутне 
глобализације, комерцијализација и приватизација су учинили вели-
ки део ових јавних простора приватном својином, изменивши тако 
њихов основни карактер. Отворени јавни градски простори уопште, 
па и они које је тренд приватизације заобишао, могу бити угрожени 
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различитим безбедносним проблемима од природних непогода, преко 
техничко-технолошких акцидената, до различитих облика социопа-
толошког понашања, а нарочито различитих облика криминалитета 
попут имовинских и насилничких деликата, или других девијантних 
понашања. У циљу спречавања криминала и очувања јавног реда и 
мира последњих деценија се улажу одређени напори, попут увођења 
различитих полицијских стратегија, спречавања криминала кроз 
дизајн животне средине или урбаном обновом, идентификовања 
„врућих тачака” или, пак, различитим врстама надзора. Приватиза-
ција јавног простора, са једне стране, и развој технологија надзора, 
са друге, допринели су повећању простора који се надзире и ујед- 
но повећању броја особа које се надзиру док се тим просторима крећу, 
чинећи надзор сложенијим и садржајнијим. Конкретно, видео-надзор 
је као мера заштите јавних простора, у нашем случају, оних отворе-
них и у урбаним срединама, почео да се примењује шездесетих годи-
на прошлог века, да би од тада, подстакнуто различитим догађајима, 
постепено долазило до повећања захтева за ширењем и унапређењем 
истог. Иако је првобитни потенцијал видео-надзора виђен у превен-
цији криминала, резултати неких истраживања су показали да то није 
тако (Brown, 1995; Welsh & Farrington, 2009b; Piza et al., 2019; Ratcliffe, 
2006). Поред ограничења која су препозната у вези са његовим функ-
цијама, (масовна) употреба видео-надзора повлачи са собом одређене 
практичне и етичке проблеме. Потреба за безбедношћу, са једне стра-
не, праћена је потребом за заштитом права на слободу и приватност 
која све више бивају угрожена видео-надзором.

Отворен јавни градски простор и тренд 
приватизације

Валзер (Walzer) јавни простор дефинише као „простор који дели-
мо са странцима, људима који нису наши рођаци, пријатељи или ко-
леге; простор за политику, религију, трговину, спорт, простор за ми-
ран суживот и нове сусрете” (Walzer, 1986 према Woolley, 2003: 4). 
Валзеров простор „отвореног ума”, који је намењен за широку лепезу 
активности, одговарао би отвореном јавном простору, попут паркова 
и тргова, који је Њуман (Newman) јасно разграничио са осталим, по-
лујавним, полуприватним и приватним отвореним просторима који 
су ипак ограничени на одређени број или категорију људи (Woolley, 
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2003: 4). Слично Њуману, аутори Маркус (Marcus) и Франсис (Francis) 
категоризују просторе на оне који су у јавном власништву и јавно до-
ступни (паркови у комшилуку, минипаркови, неки тргови), оне који 
су често приватни и јавно доступни (тргови корпорација, кампуси) 
и оне који су у приватном власништву и доступни само одређеним 
групама корисника (отворени простори намењени за старе, децу и у 
склопу болница), док се под ове категорије могу подвести и простори 
попут игралишта, вртова заједница, улица, средњих школа, породич-
них кућа и паркова правних лица (Marcus & Francis, 1998: 5). 

Указујући на један од главних недостатака бројних (традиционал-
них) типологија отвореног и зеленог простора1 – занемаривање зна-
чаја који тај простор има за корисника – становника, Воли (Woolley) 
нуди типологију у којој је управо фокус стављен на корисника – ста-
новника. Према таквој типологији, а у односу на „удаљеност” од ко-
рисника, разликују се домаћи урбани отворени простор (намењен за 
породицу, пријатеље и комшије), комшијски урбани отворени про-
стор (намењен и за оне који живе у близини тог простора) и грађан-
ски урбани отворени простор (простор где се сусрећу људи из ра- 
зличитих сфера живота и других делова града) (Woolley, 2003: 73–75). 

Треба бити опрезан са коришћењем термина отвореног и јавног 
простора, јер, као што смо видели, јавни простор може бити само јед-
на категорија отвореног простора, док, са друге стране, јавни простор 
јесте „отворен простор у физичком смислу у којем је грађанима омо-
гућено неометано кретање и коришћење тог простора” (Lazarević et 
al., 2018: 93). Такве отворене површине, доступне 24 часа, за сва лица, 
становнике или посетиоце, проходне и слободне за све активности, 
било организоване, било спонтане, које имају своју историју и тра-
дицију и где се може манифестовати градски живот који се не одвија 
према унапред осмишљеном распореду или форми, јесу прави јавни 
градски простори (Čaldarović i Šarinić, 2008: 376), односно, конкрет-
није, отворени јавни градски простори. 

Отворени јавни простори у градовима првобитно су припадали 
држави и били државно власништво. Постоје земље, попут Републи-
ке Србије, у којима је већи део овог простора и даље у државном вла- 
сништву (Lazarević et al., 2018: 93). Међутим, услед тенденције да се јав- 
ни простори ставе под контролу корпорација као једне од последица 
глобализације (Voyce, 2006: 270), у свету данас постоје улице, парко-
ви или чак цели дистрикти који су потпали под приватну контролу, 

1 Woolley, H. (2003). Urban open spaces. London: Spon Press.
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попут Централ парка (Central Park) и Проспект парка (Prospect Park) 
(Backović, 2018: 246). Приватизација градског простора довела је до ек-
спанзије тржних центара2, приватизованих тргова, тематских парко-
ва или резиденцијалних објеката (Čaldarović i Šarinić, 2008: 376), јер 
су управо јавни простори градова привлачни потенцијалним инве-
ститорима због своје специфичности, вредности и профитабилности 
(Svirčić Gotovac, 2011: 447). Из наведеног се може закључити да прива-
тизација мења, за инвеститоре интересанте, јавне просторе огранича-
вајући боравак у њима само на одређене категорије људи и умањујући 
њихово обележје јавности. Иако су горепоменути тржни центри за 
неке ауторе „нови јавни простори” (Voyce, 2006; Čaldarović i Šarinić, 
2008), они свакако нису отворени јавни градски простори, а с обзи-
ром и на то да се не налазе у власништву државе и да нису доступни 
24 часа, они се чак и не уклапају у дефиницију јавног простора. У овом 
раду, под јавним простором, подразумеваће се искључиво отворен 
простор који се налази у власништву државе и који је доступан сви-
ма, без временских, просторних или било каквих других ограничења, 
попут путева, паркова, тротоара, паркинга, тргова, или делови зграда 
и урбане архитектуре који задовољавају горенаведена два критерију-
ма, попут аутобуских и железничких платформи, хала и чекаоница, 
или скраћено – отворен јавни градски простор.

Безбедносни проблеми у отвореном јавном градском 
простору и могући одговори на њих

Јавни простори градова могу бити угрожени различитим претња-
ма или „безбедносним проблемима” (Параушић и Липовац, 2019: 
256), од природних непогода, преко техничко-технолошких акциде-
ната, до различитих облика социопатолошких понашања3 које карак-
терише насиље и/или које се санкционише. Овакви простори могу 
бити места испољавања различитих девијантних понашања, попут 
скитничења, беспосличарења, просјачења, а нарочито ноћу, конзу-
мирања алкохола, психоактивних супстанци или пак испољавања 

2 О експанзији тржних центара видети више у: Crawford, M. (1992). The World in the Shopping Mall. 
In M. Sorkin (Ed.) (1992). Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public 
Space (рр. 3–30). The Noonday Press.

3 Навођење облика социопатолошког понашања које следи учињено је уважавајући класифика-
цију у: Бошковић, М. (2012). Социјална патологија. Нови Сад: Унија факултета Југоисточне 
Европе.
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различитих облика вандализма. Младима отворен јавни простор 
омогућава да се окупљају и комуницирају далеко од моћи и надзора 
одраслих, откривајући себе, док се, са друге стране, ограничава њихо-
во учешће у доношењу одлука везаних за ове просторе и уживање у 
овим просторима, па тако из односа „оних који планирају град и оних 
који град користе и дају им живот” произлазе проблеми попут писања 
графита и тумарања (Smaniotto Costa & Patrício, 2020: 62). Уз то, када 
је реч о криминалитету, могу се испољити и претње у виду насилнич-
ких, имовинских, саобраћајних деликата, сексуалних деликата, обли-
ци еколошког криминалитета или малолетничке делинквенције. 

Последњих деценија посебну претњу јавним просторима, а наро-
чито оним отвореним и у градовима, представља тероризам, који су 
истраживачи и препознали као значајну претњу урбаној безбедности 
(Smith, 2001; Sandercock, 2003; Lyon, 2003; Graham, 2004; Beall, 2007; 
Coaffee, 2009). Најједноставније речено, „тероризам је чин насиља, 
који је усмерен на изазивање масовних жртава и страха код станов-
ништва, а зарад остваривања политичких циљева” (Параушић и Ли-
повац, 2019: 265). Јавни простори уопште, због својих карактеристи-
ка, а пре свега могућности окупљања великог броја људи на једном 
месту, представљају погодну мету терористичких напада.

Безбедност као „основни критеријум квалитета отворених јавних 
градских простора и предуслова за остваривање других критерију-
ма, попут угодности, атрактивности или животности” (Vukmirović i 
Raspopović Milić, 2018: 251) значајно је питање којим се баве првен-
ствено држава и њени органи. Међутим, превенција криминала или 
било ког нежељеног понашања се постиже и на друге начине попут 
„таргетирања” – идентификовањa „врућих тачака” употребом Гео-
графског информационог система (GIS) и урбане обнове (Lazarević et 
al., 2018: 93) или „спречавања криминала кроз дизајн животне среди-
не” (CPTED), концепте „одбрамбеног простора”, полицију оријенти-
сану на проблеме и/или „ситуациону превенцију”4 (Clarke, 1997: 7). 
Значајни докази показују да се бављењем местима са високом стопом 
криминала исти смањује (Eck, 2015: 225). 

 „Спречавање криминала кроз дизајн животне средине” и кон-
цепти „одбрамбеног простора” данас се односе на оно што се схвата 
под урбаном обновом. Урбана обнова као „један од механизама рекон-
струкције и ревитализације напуштеног градског ткива” (Lazarević et 

4 Више о овим појмовима видети у: Clarke, R. (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case 
Studies. New York: Harrow and Heston.
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al., 2018: 93), односно дизајн и архитектура као „моћни инструмен-
ти” („одбрамбени дизајн или непријатељска архитектура”) (Smaniotto 
Costa & Patrício, 2020: 63) обезбеђују уређене и осветљене просторе 
који су „дестимулативни за антисоцијална понашања, вандализам и 
делинквенцију”, и њима се даје предност када се вага између „идеје 
о равноправности сваке врсте и потребе контроле, надзора и осма-
трања” (Danilović Hristić, 2014: 19–20). 

Полицију оријентисану на проблеме аутори Вајсбурд (Weisburd) 
и Ек (Eck) у својој студији препознају као један од три нова инова-
тивна приступа уз „полицију у заједници” и „полицију оријентисану 
на вруће тачке”, с тим да указују на то да рад полиције у заједници 
(када није у комбинацији са приступима оријентисаним на проблеме) 
учиниће да се грађани осећају сигурније, али неће нужно утицати на 
криминал и неред, док ефекти приступа оријентисаног на проблеме 
указују да он утиче на смањење криминала, нереда и страха (Weisburd 
& Eck, 2004: 60). Несумњиво је да полиција као традиционални субје-
кат безбедности своју улогу у спречавању испољавања безбедносних 
претњи у отвореним јавним просторима остварује и дан-данас вр-
шењем полицијских послова, али је интересантан став аутора Ека да 
би у будућности полиција могла имати значајну, али не и главну улогу 
у смањењу криминала (Eck, 2015: 231). 

Према Кларку (Clarke), три су врсте надзора идентификоване као 
технике у оквиру концепта ситуационе превенције – формални над-
зор (надзор од стране полиције, службеника обезбеђења), надзор од 
стране запослених (надзор који врше запослени обављајући своју ре-
довну делатност, попут продавца, вратара, запосленог на паркира-
лишту) и природни надзор (надзор од стране онога ко врши уоби-
чајене послове, попут лица које сређује своје двориште) (Clarke, 1997: 
18-21). Суштина надзора јесте усмеравање пажње на „личне детаље у 
сврху утицаја, управљања, заштите или усмеравања” (Lyon, 2007: 14 
према Marwick, 2012: 380) и „издвајање или стварање информација 
коришћењем техничких средстава”, а које се односе на појединце, гру-
пе или контексте (Marx, 2015: 734). Иако је надзор био увек део ур-
баног живота, промене у градском животу, које сежу још од антике, 
условиле су и значајне промене у погледу техника надзора (Fussey & 
Coaffee, 2012: 201). Данас, поред традиционалног видео-надзора, нове 
технологије омогућиле су низ нових активности надзора попут рачу-
нарског подударања и профилисања, прикупљања великог броја по-
датака, ДНК анализу, ГПС праћење, електронско праћење рада, испи-
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тивање дрога (Marx, 2015: 735–736). Постепено повећавање врсте и 
броја технологија надзора праћено је повећањем врсте и обима особа 
и простора који се надгледају (Galič et al., 2017: 10) и, супротно, при-
ватизација урбаног простора допринела је повећању надзора грађана 
(Wakefield, 2005: 542).

Видео-надзор у отвореном јавном градском 
простору

Видео-надзор је вероватно прва и најочигледнија технологија над-
зора на јавним местима, и вероватно да у модерним градовима раз-
вијених држава ова технологија „покрива” највећи део тих градова. 
Инсталиране камере владе користе за надзор на свим врстама ме-
ста, од приватних продавница до јавних тоалета, од државних згра-
да до јавних улица, од раскрсница и паркинга до задржавања воза-
ча од стране полицајаца (Slobodgin, 2002: 219). Међутим, иако некада 
вршен од стране владе, са експанзијом приватне безбедности, видео- 
-надзор постаје неизоставна пракса и јавних институција и приват-
ног сектора (Socha & Kogut, 2020: 3).

Видео-надзор у циљу заштите јавних простора примењује се почев 
од шездесетих година прошлог века. Тада су у САД и Великој Брита-
нији постављене прве камере у банкама и малопродајним објектима 
(Kovačević-Lepojević i Žunić-Pavlović, 2012: 327). Значајан догађај који 
је довео до експанзије видео-надзора, бар у Британији, одиграо се 
1993. године. Тада је видео-надзор забележио одвођење трогодишњег 
дечака од стране два десетогодишњака, који је потом убијен, што је 
довело до тога да јавно мњење прихвати видео-надзор као корисну и 
пожељну заштитну меру (Norris et al., 2004: 111). Норис (Norris) и са-
радници указују на то да експанзију видео-надзора у Британији треба 
анализирати узимајући у обзир четири групе фактора: социо-економ-
ски, правни, финансијски и политички, представљајући ту експанзију 
као постепен процес који се састоји од неколико фаза и управо брзина 
прелажења у наредну фазу одређена је поменутим факторима. Прву 
фазу карактерише употреба видео-надзора у приватном сектору, по-
пут банака и малопродаје, другу фазу карактерише успостављање ви-
део-надзора у кључним јавним институцијама, попут школа, влади-
них зграда, места са симболичним значењем, трећу фазу карактери-
ше успостављање видео-надзора у (отвореним) јавним просторима 
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покривајући читаве центре градова и улице и, на крају, четврту фазу 
карактерише свеприсутност камера, на хиљаде камера које покривају 
читаве области градова (Norris et al., 2004: 119–120). Четвртој фази је 
вероватно допринео терористички напад 2001. године, који је деловао 
као „позив на буђење”, онда када је потреба за већом будношћу по-
стала очигледна (Lyon, 2001: 117). Како примећују Норис и сарадници 
анализирајући видео-надзор у различитим државама, „у различитим 
земљама, у разним тренуцима, кризе, изазване одређеним догађајима 
као што су отмица детета, убиство у учионици, бес терориста или све 
већа забринутост због криминала, довешће до захтева за унапређење 
видео-надзора” (Norris et al., 2004: 126).

У области јавне безбедности могу се издвојити три функције ви- 
део-надзора: заштита и превенција – камере одвраћају евентуалне по-
чиниоце непожељних и/или недозвољених радњи; детекција – омо-
гућава детектовање одређених понашања и обавештавање надлежних 
органа користећи снимке догађаја и различитих типова понашања; и 
прикупљање доказа – омогућава да се извршиоци или групе изврши-
лаца идентификују на основу снимака (Socha & Kogut, 2020: 3), што је 
значајно како за идентификацију и привођење осумњиченог тако и за 
постизање осуђујуће пресуде. Када је реч о детекцији, поред детекто-
вања одређених понашања, софистицирани системи за видео-надзор 
омогућавају детектовање појединаца, као и детектовање остављених 
предмета, што је нарочито значајно у смислу спречавања терористич-
ких аката (Welsh & Farrington, 2009a: 125), за чије су извођење услови 
у јавним градским просторима готово увек испуњени.

Поред наведених функција, видео-надзор се користи како би се 
смањио страх од криминала у заједницама. Спроведено је неколико 
студија како би се верификовала ефикасност видео-надзора над стра-
хом од злочина и иако неке студије показују да видео-надзор није до-
принео смањењу страха од злочина, опет неке друге указују на то да је 
видео-надзор ипак имао утицаја на наведено смањење5 (Cho & Park, 
2017: 36). 

Полиција има вишеструке користи од видео-надзора. Користећи 
видео-надзор, односно постављене камере, полиција може ефикасно 
„патролирати” јавним просторима и откривати инциденте по њи-
ховој појави, те спречити ескалацију тих инцидената. Патролирање 

5 Више о студијама на које се аутори позивају видети у: Cho, J. T. & Park, J. (2017). Exploring the ef-
fects of CCTV upon fear of crime: A multi-level approach in Seoul. International Journal of Law, Crime 
and Justice, 49, 35–45.
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употребом видео-надзора је значајно, јер се тиме остварује уштеда у 
смислу да би без видео-надзора био потребан доста већи број лица 
која би патролирала у подручју у ком таква потреба постоји. Већ на-
ведено прикупљање доказа употребом видео-надзора, чиме се може 
усмерити истрага кривичног дела и осигурати брза осуда починио-
ца, као и планирање безбедносних стратегија и ефикасно искоришћа-
вање полицијских ресурса, препознати су такође као корист коју по-
лиција остварује видео-надзором (Brown, 1995: 62). Даље, још једна 
од користи коју полиција има од видео-надзора јесте безбедност по-
лицијских службеника током вршења дужности, а која се постиже 
како камерама постављеним у службеним возилима и на униформама 
тако и камерама постављеним у јавном простору (Welsh & Farrington, 
2009a: 125). 

С обзиром на то да нарушавање безбедности обухвата и нару-
шавање безбедности у саобраћају, конкретно, видео-надзор у сми- 
слу саобраћајних камера за снимање прекршаја, свакако да је један 
од механизама којим се обезбеђује већа сигурност за пешаке и воза-
че. И у овом контексту видео-надзор остварује функције превенције 
и откривања и решавања начињених прекршаја (Welsh & Farrington, 
2009a: 125).

Уз наведене функције спречавања и откривања криминала и 
смањења криминала и страха од злочина, као и користи које поли-
ција има од видео-надзора, Ретклиф препознаје и користи попут обе-
збеђивања медицинске помоћи, која би била пружена у најкраћем мо-
гућем року од тренутка препознавања потребе за истом путем камера 
или, пак, корист у функцији просторног менаџмента ради праћења 
окупљања различитих група (незадовољних) грађана, демонстрација, 
трагања за изгубљеном децом (Ratcliffe, 2006: 11). 

Препознате функције видео-надзора нису, међутим, без ограни-
чења. Тако, да би видео-надзор испунио превентивну функцију, од-
носно да би имао одвраћајућу улогу у јавном простору, неопходно је 
да буду испуњена два услова: 1. да преступник зна да камере постоје 
и 2. да преступник оцени да је ризик да буде ухваћен већи од награде 
добијене чињењем злочина. Ретклиф (Ratcliffe) указује на доказе пре-
ма којима се постављањем камера не постиже гаранција да станов-
ништво буде свесно њиховог постојања, као и на чињеницу да је за 
остваривање другог услова потребно да лица буду свесна или да маре 
за надзор, што можда није случај када се налазе под утицајем психо-
активних супстанци (Ratcliffe, 2006: 8–9). Превенција која се оства-
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рује видео-надзором може бити доведена у питање и онда када се из-
вршиоци кривичних дела маскирају, како би сакрили свој идентитет. 
Овај недостатак могу надоместити софистицирани технички системи 
који одређују висину и тежину, начин хода или друге специфичности, 
с тим да ове карактеристике видео-надзора мање доприносе превен-
цији а много више откривању извршилаца од стране надлежних орга-
на. Поменута софистицираност ових система омогућава функцију де-
текције чије се, међутим, ограничење заснива на памћењу и детекто-
вању запамћених понашања и састоји се у томе што би починиоци мо- 
гли да открију модел понашања који се детектује, као и време одзива 
полиције. 

Браун (Brown) је, спроводећи студију у три енглеска града, дошао 
до закључака да видео-надзор доприноси смањењу имовинских кри-
вичних дела, пре свега оних везаних за крађе аутомобила и из ауто-
мобила и продавница, док је његов учинак на „лични криминал” у 
смислу крађа од лица мањи (Brown, 1995). Велш (Welsh) и Фарингтон 
(Farrington) у својој студији указују да видео-надзор има значајан по-
жељан ефекат на злочин, с тим да је најефективнији у смањењу зло-
чина на паркинзима и најефективнији у комбинацији са обезбеђеним 
осветљењем и таргетирањем ове врсте злочина (Welsh & Farrington, 
2009b: 736). Пиза (Piza) и сарадници потврђују да је видео-надзор по-
везан са значајним смањењем криминала у вези са возилима и имо-
винског криминала уопште, али без значајних ефеката уочених за на-
силни криминал (Piza et al., 2019: 30). Дакле, ефекат видео-надзора се 
разликује у односу на различита кривична дела, односно недозвољена 
понашања.

Када је реч о смањењу страха од злочина, Ретклиф указује на то да 
су се бројне студије бавиле управо овим проблемом, док су налази 
добијени истраживањима били мешовити, али генерално показују да 
постоји одређени смањени ниво страха од криминала међу људима 
у надзираним областима, али само међу људима који су били свесни 
да се налазе у подручју под надзором. Уз то, треба имати у виду да је 
у већини студија мање од половине испитаника знало да се налази 
у надзираном подручју (Ratcliffe, 2006: 12). Браунова студија (Brown, 
1995: vii), спроведена у три енглеска града, јесте једна од студија која 
показује да су се људи који су знали за камере осећали сигурно на 
улицама центра града по мраку након увођења камера. Међутим, овај 
ефекат није пронађен код оних људи који су редовно користили цен-
тар града ноћу (који су се свакако мање плашили) или код оних људи 
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који нису знали за постојање камера. Неке студије су показале чак 
да видео-надзор није ефикасан у превенцији злочина, али јесте ефи-
касан у смањењу страха од злочина и повећању осећаја сигурности. 
Поред тога, чини се да се ефекти видео-надзора на страх од злочина 
разликују у зависности од пола (Cho & Park, 2017: 37). 

Проблем који постоји у вези са повећањем броја камера јесте тај 
што, са једне стране, може међу локалним становништвом да буде ту-
мачено као веће улагање у заједницу, што ће допринети и већем сте-
пену неформалне контроле, и тиме смањењу страха од злочина, док, 
са друге, може та подручја етикетирати као високоризична и тиме 
проузроковати контраефекат (Ratcliffe, 2006: 11). Ковачевић истиче 
слично, наводећи да „само присуство камера на једном подручју може 
грађанима улити осећај сигурности и растерећености, мада, истини 
за вољу, исто тако може навести грађане и да размишљају о томе за-
што дато подручје уопште треба да се снима” (Ковачевић, 2013: 1805). 
Треба бити опрезан у вези са наведеним, јер је идентификована мо-
гућност да ће масовно ширење видео-надзора донети равнодушност 
јавности према свету око: никога неће бити брига шта виде на улица-
ма „док се крећу ... спустиће поглед” јер ће претпоставити да их неко 
други гледа (Groombridge & Murji, 1994: 289 према Fyfe & Bannister 
1996: 45). На тај начин, директни сведоци инцидента можда неће реа-
говати, верујући да неко ко је дужан посматра на монитору инцидент, 
након чега ће предузети одговарајуће мере, што доводи до замагљи-
вања одговорности (Socha & Kogut, 2020: 2).

„Патролирање”, које се заиста постиже видео-надзором, ограниче-
но је чињеницом да камере не раде ништа више од пријема и слања 
снимака, односно оне нису те које предузимају безбедносне мере (Ко-
вачевић, 2013: 1806), па је и даље интервенција овлашћених лица од 
незанемарљивог значаја, нарочито када је правовремена.

Још један проблем који се јавља у вези видео-надзора јесте тако-
звано измештање злочина, односно појава да се недозвољене актив-
ности једноставно не врше у подручјима која се надгледају, већ се пре-
дузимају у подручјима која се не надгледају (Brown, 1995: 64; Socha & 
Kogut, 2020: 2). Овај проблем се може решити континуираним ши-
рењем видео-надзора, при чему се поставља питање да ли је заиста 
могуће „покрити” све делове отвореног јавног градског простора. Уз 
то, јављају се и одређени нови и/или додатни проблеми. Наиме, услед 
експанзије видео-надзора јавних места који постаје део званичне по-
литике, ослобађа се страх од Орвеловских метода социјалне контроле, 
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јер људи све више верују да владина контрола постаје свеприсутна, 
наметљива и моћна (Marx, 2015: 734).

Треба имати у виду да употреба камера и уопште система видео- 
-обезбеђења не значи само посматрање и снимање слика, већ и њи-
хов пренос мрежама, анализу, складиштење и архивирање и уништа-
вање снимка или читавог уређаја за складиштење, што коришћење 
система видео-обезбеђења чини сложенијим него што се мисли. Једно 
од најзначајнијих питања употребе ових система јесте питање права 
појединаца. Тако, обрађујући слике, омета се приватност појединаца 
која је заштићена законом, јер употреба записа видео-надзора може, 
између осталог, да подразумева и обраду личних података (Socha & 
Kogut, 2020: 2). Како би се негативне последице по права појединаца 
избегле или бар умањиле, а бенефити употребе ових система повећа-
ли, неопходно је предузети извесне мере за које Ковачевић предлаже 
следеће: успостављање правне регулативе која захтева сталну реви-
зију и прилагођавање новонасталим условима; едуковање ширег јав-
ног мњења о самој природи и одликама видео-надзора, јер грађани 
не смеју веровати да ће повећање камера у јавним просторима нужно 
значити и смањење недозвољених понашања; развијање ефикасних 
механизама за утврђивање одговорности и за санкционисање оних 
који инсталирањем видео-камера неовлашћено прикупљају податке 
и интензивирање научног истраживања видео-надзора како би се ут-
врђивали бенефити и недостаци употребе ове технике у спречавању 
криминала. На крају, критичко разматрање проблема које видео-над-
зор повлачи са собом могло би допринети проналажењу компроми- 
сних решења и ефикаснијој примени видео-надзора, чиме би се могао 
постићи баланс између потребе за безбедношћу и приватношћу (Ко-
вачевић, 2013: 1808).

Закључак

Видео-надзор већ неколико деценија важи за значајан механизам 
превенције криминала и уопште недозвољених понашања, и самим 
тим за одржавање јавног реда и мира у отвореним јавним градским 
просторима. Да би видео-надзор био ефикасан, подразумевајући и 
избегавање такозваног измештања злочина, неопходно је да буде 
успостављен у адекватном обиму, што би значило покривање свих 
делова ових простора и на адекватан начин, што за собом повлачи 
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потребу за великом количином ресурса, материјалних, техничких и 
људских. 

Поред поменуте превенције, видео-надзор остварује и бројне дру-
ге користи попут детекције недозвољених понашања, сумњивих лица 
или предмета, сакупљања података значајних за спречавање нових 
и решавање и санкционисање извршених злочина, смањење страха 
од злочина, полицијско патролирање, обезбеђивање правовремене 
медицинске помоћи или, пак, користи у функцији просторног пла-
нирања. Наведене функције нису без ограничења и треба имати на 
уму да су мере заштите у јавним просторима ефикасније када делују 
заједно. С тим у вези, утицај видео-надзора на смањење криминала 
вероватно није изолован, већ видео-надзор заједно са другим мера-
ма, попут таргетирања „врућих тачака”, осветљења или урбане обно-
ве, остварује утицај на смањење криминала. 

Треба имати у виду чињеницу да је технолошки развој у великој 
мери омогућио то остваривање утицаја на смањење криминала, на-
правивши довољно простора за осмишљавање нових начина употре-
бе видео-надзора. Са даљим технолошким развојем, могућности ви-
део-надзора ће се повећавати, с тим да је неминовно да ће употре-
ба видео-надзора у отвореним јавним градским просторима имати 
и бенефите, попут оних у спречавању нарушавања безбедности, али 
и ограничења, односно опасности по друштвене вредности и права 
појединаца.

Због проблема попут угрожавања слободе и приватности поје-
динаца, односно повређивања ових права када се надзор врши ван 
прописане регулативе, ради се на успостављању законске контроле и 
прописа. Све се више говори о регулативи, односно правној основи 
видео-надзора услед чијег непостојања или недовољног постојања је 
накнадно увођење реда у проблематику видео-надзора врло сложе-
но и неизвесно. Наравно, да би било која регулатива била делотворна 
неопходно је оставити што мање места за евентуалну импровизацију 
и злоупотребу, те ефикасно је примењивати. Уз то, обрада личних по-
датака, о чему се нарочито у последње време говори, а што је уско по-
везано са видео-надзором, потврђује да употреба видео-надзора као 
механизма превенције криминала није нимало једноставан задатак.
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VIDEO SURVEILLANCE IN THE FUNCTION OF CRIME 
PREVENTION IN OPEN URBAN PUBLIC SPACE

MA Jana Marković, PhD Student 
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

The problem addressed in this paper is related to the role that video surveillance plays in 
preventing security breaches, and primarily in preventing crime in open urban public spaces. 
Therefore, the basic assumption is that video surveillance has a positive effect on the prevention 
and reduction of crime in the above-mentioned spaces – which are generally available to all, un-
limited and free of charge, and which are „covered” by video surveillance. Based on the analysis 
of the content of relevant literature, the author researched and presented the relevant concepts 
of open urban public spaces, and pointed out key security issues, especially undesirable and/
or sanctioned acts that may endanger the security, public order and/or peace of these spaces. 
Further, the mechanisms for the prevention of security breaches were presented, and especially 
video surveillance conducted by public institutions and the private sector. The use of video sur-
veillance brings both benefits and limitations that the author noticed, and presented as also an 
important goal of this paper. Considering all the above, the expected result of the work is a clear 
presentation of the role of video surveillance in open public urban spaces, and a clear distinc-
tion of what are the benefits and what are the limitations that this type of surveillance brings.

Key words: open urban public space, security issues, video surveillance, implications of video 
surveillance.
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СТРАТЕШКА КУЛТУРА MAЂАРСКЕ 
У ПОСТХЛАДНОРАТОВСКОМ  

ПЕРИОДУ

Сажетак: У Мађарској је 1989. године започео процес вестернизације и европеизације, што 
је, у условима глобалног преуређивања односа у свету, имало за последицу промену спољ- 
нополитичких и унутрашњих политичких парадигми, при чему је успела да у протеклој 
деценији стави у први план и националне интересе. У таквом контексту се анализи 
стратешке културе Мађарске приступа из перспективе која ће акултурално и аисто-
ријско сагледавање међународне политике неореалиста уоквирити сопственом култур-
ном и историјском димензијом. Предмет овог рада јесте испитивање промена страте- 
шке културе Мађарске под утицајем промена на међународној политичкој и безбедносној 
сцени. Утврђивање образаца ’финих’ промена стратешке културе на нивоу исказа прак-
тичне делатности безбедносне политике реализује се анализом стратешких докумена-
та Мађарске о безбедносној политици. Измене исказа безбедносне политике била су нуж-
на последица измењених околности на међународној сцени и потребе за помирењем те-
мељних елемената који су дошли у однос сукобљавања. Дефинисање улоге оружаних снага 
јавља се као централни сегмент измене стратешке културе у постхладноратовској ери.
Кључне речи: стратешка култура, Мађарска, NATO, национална безбедност.

Увод

Окончање Хладног рата довело је до промена у систему међуна-
родне политике, што је отворило низ питања о основним претпостав-
кама неореалиста, а практиковање међународнe политике доводи у 
дилему равнотежу моћи, као фундаметални ,,закон” неореализма. Јед-
на од кључних претпоставки из матрице међународне политике де-
финисаних од стране Волца (Kenneth Waltz) гласи ,,структура међуна-
родне политике је стална, обрасци се враћају, а догађаји бескрајно по-
нављају” (Waltz, 2010, рр. 66–79). Он такође наглашава да непостојање 
јасно дефинисаног поретка и организације условљава да анархија јесте 
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принцип организације међународне политике. Све државе теже слич-
ним циљевима, реализују сличне задатке, а елементи система се ра- 
зликују према способностима (моћи) али не и према функцији. Ди- 
стрибуција моћи, као значајна карактеристика система међународне 
политике, подразумева да државе своје деловање усмеравају у складу 
са дистрибуцијом моћи у датом систему. Иако су способности којима 
државе располажу њихова особеност, дистрибуција моћи међу једи-
ницама није, она је системски концепт (Waltz, 2010, рр. 89–98).

За разлику од реалиста, социјални конструктивисти тумаче међу-
народне односе у првом реду са идеалистичког, уместо материјали-
стичког аспекта, при томе истичући да друштвена стварност не пред-
ставља објективну категорију. Истина о друштвеној стварности за 
конструктивисте не садржи само једно, универзално и непроменљиво 
знање већ постоји више могућих перспектива интерпретације ствар-
ности, у чијој основи су идеје, као матрицу кроз коју не само да посма-
трамо свет око себе него га и стварамо. 

Дакле, социјални конструктивизам разматра идеје и идентитете 
друштвених актера, као кључни елеменат у изградњи међународне по-
литике. Према Џонстону (Alastair Ian Johnston), конструктивистичка 
перспектива стратешке културе подразумева супротстављање аисто-
ријским и тзв. ,,објективним” варијаблама, у виду материјалних капа-
цитета и технологије (Johnston, 1995, рр. 33–47). Наведене варијабле у 
конструктивистичкој перспективи имају секундарни значај, јер се при-
казују кроз матрицу стратешке културе. То значи да су стратешки избо-
ри мање зависни од промене у објективном стратешком окружењу, јер 
историјски укорењене стратешке преференције одређују одговор на те 
варијабле. Према конструктивистима, материјалне варијабле одређене 
су поимањем међународне политике укорењеном у националној култу-
ри. Културалне претпоставке дају значење материјалним варијаблама, 
и, према томе, све промене дистрибуције моћи у међународном систе-
му немају независан и детерминистички ефекат на државе, већ се опа-
жају кроз стратешку културу одређене државе.

Увођење стратешке културе у проучавање међународних односа 
представља својеврстан новитет у анализи и објашњењу спољне по-
литике. Спољна политика је углавном била одређена кроз категорије 
моћи и националног интереса, својствене свим државама према ре-
алистима, док, са друге стране, културална перспектива полази од 
идентификације специфичних националних фактора који условља-
вају формулисање и практиковање спољне политике. Концепт стратешке 
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културе, утемељен 1977. године од стране Џека Снајдера (Jack Snyder), 
омогућава идентификовање вредности које чине темељ стратешке 
културе, а који се артикулишу кроз спољну политику. Иако се тај кон-
цепт везује за реализам, његова теоријско-методолошка разрада до-
минантно је опредмећена у социјалном конструктивизму. 

Снајдер наводи да ,,стратешка култура може бити дефинисана као 
укупан скуп идеја, условних емоциналних одговора и образаца уо-
бичајеног понашања које су чланови националне стратешке заједни-
це акумулирали кроз учење или имитацију и које деле међусобно у 
односу на нуклеарну стратегију” (Snyder, 1977, р. 9). Поред Снајдера, 
Колин Греј (Colin Gray) сматра да ,,стратешка култура пружа контекст 
за разумевање, пре него за објашњење узрочности” (Gray, 1999, р. 
49). Наведена теза представља премису која подразумева да култура 
пружа контекст за понашање, али не подразумева и непосредну уз-
рочно-последичну везу, која би значила да је свако понашање одређе-
но културним претпоставкама. Греј одређује концепт наводећи да се 
,,стратешка култура састоји од социјално конструисаних и пренетих 
претпоставки, навика, традиције и преферираних метода деловања – 
то јест понашања – који су мање или више специфични за одређену 
географски засновану безбедносну заједницу” (Gray, 1986, р. 28). 
Дакле, Греј, као и Снајдер, сматра да се стратешка култура заснива на 
националној култури, традицији и вредностима иманентним једној 
друштвеној заједници. 

Кери Лонгхурст (Kerry Longhurst) дефинише стратешку културу 
као ,,карактеристичан скуп веровања, ставова и праксе у односу на 
употребу силе, који су неговани од стране колектива и настају по-
степено током времена, кроз јединствен историјски процес. Стра-
тешка култура је постојана током времена ... она је обликована под 
утицајем развојних периода и може да се промени, било фундамен-
тално или парцијално, у критичним периодима које колектив иску-
си” (Longhurst, 2004, р. 19). Лонгхурст сматра да ,,логика стратешке 
културе лежи у централном уверењу да су колективне идеје и вредно-
сти о употреби силе важни конститутивни фактори у формулисању 
и практиковању безбедносних политика држава” (Longhurst, 2004, 
р. 19). Лонгхурст, као и Снајдер, истиче да се стратешка култура форми-
ра кроз историјски период развоја друштва, који, као део свог нацио- 
налног идентитета и културе, укључује и вредности, ставове и веро-
вања у односу на употребу силе.
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Бредли Клајн (Bradley Klein) се фокусира на проучавање ретори-
ке елите, јер сматра да она има за циљ легитимацију војних активно-
сти држава. Он сматра да стратешка култура укључује ,,разноврсне 
приступе употреби силе и начине на који државе могу легитимиса-
ти употребу силе против наводних непријатеља ... истраживање стра-
тешке културе је истраживање културне хегемоније организоване 
употребе силе од стране државе” (Klein, 1988, р. 135). Алистер Џон-
стон одређује стратешку културу као „интегрисани систем симбола 
(нпр. аргументације, структуре, језика, аналогије, метафоре) који де-
лује на успостављање свеприсутних и дуготрајних стратешких пре-
ференција формулисањем концепата улоге и ефикасности војне силе 
у међудржавним политичким питањима и обавија ове концепције са 
таквом ауром чињеничности да стратешке преференције изгледају је-
динствено реалистичне и ефикасне” (Johnston, 1995, рp. 33–47).

Према Лонгхурсту, стратешка култура обухвата три групе елемена- 
та. Прво, темељни елементи који укључују основна веровања у одно-
су на употребу силе, који чине срж стратешке културе и отпорни су 
на промене. Друго, проширењем темељних елемената, у виду дуго-
рочних политика и пракси које се односе и примењују у односу пре-
ма спољашњем окружењу, долази се до ,,регулаторних пракси” које 
су подложније променама. Треће, средишњи елементи су ,,искази бе- 
збедносне политике” као тренутне, широко прихваћене интерпрета-
ције о томе како темељне вредности промовисати кроз политику, на 
начин да одреде преференције у погледу избора политике (Longhurst, 
2004, р. 17).

Основна претпоставка концепта стратешке културе је да разли-
чите државе конституишу своје стратегијске преференције на осно-
ву претходних искустава. Те преференције су под утицајем политич-
ке, културолошке, сазнајне и филозофске есенције конкретне држа-
ве и конкретних елита у њој. Међутим, поред тих унутрашњих изво-
ра промена стратешке културе, неизоставни су и утицаји чинилаца 
окружења који су бројни, а један од њих је и утицај међународних ор-
ганизација као што су НАТО и Европска унија (у даљем тексту ЕУ). 

Када је реч о променама стратешке културе, Лонгхурст разликује 
две врсте, ,,фино подешавање” и ,,фундаменталне” промене. Фунда-
менталне промене се дешавају као последица догађаја или искустава 
који урушавају постојећу стратешку културу и утичу на формулисање 
нових темељних вредности, што води формулисању нових политика 
и праксе (Longhurst, 2004, р. 17). Фино подешавање подразумева да 
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стратешка култура, под утицајем нових околности, бива прилагођена 
кроз измењена становишта безбедносне политике, како би се поду-
дарала са темељним вредностима. Поред трауматичних искустава и 
догађаја, извор промена може бити и понашање међународне заједни-
це које изазива директно сукобљавање основних поставки стратешке 
културе неке земље. Такође, промене могу бити узроковане и нео- 
пходношћу усвајања и практиковања различитих захтева дефиниса-
них у преговарачким процесима или тежњом одређених земаља да 
буду чланице неке међународне политичке или безбедносне органи-
зације. 

Методолошки оквир

Анализа стратешке културе Мађарске засниваће се на моделу про-
мена стратешке културе Лонгхурста, што подразумева истраживање 
средишњих елемената стратешке културе у виду исказа безбедносне 
политике. Предмет овог рада јесу промене стратешке културе Мађар-
ске од 1989. до данас узроковане евроатлантским интеграцијама и 
редефинисањем националних спољно-политичких и безбедносних 
интереса са циљем да се утврде обрасци ,,финих” промена страте- 
шке културе на нивоу исказа безбедносне политике. Провера тезе 
биће остварена кроз четири варијабле које ће у току рада бити опера-
ционализоване детаљнијим индикаторима: а) промене спољно-поли-
тичке и безбедносне оријентације; б) ниво амбиција у међународној 
безбедносној политици; в) актери у доношењу одлука о нивоу анга-
жовања и г) опредељеност за употребу војних снага на међународној 
сцени (Biehl, 2013, рр. 165–179). 

Током истраживања промена стратешке културе Мађарске кључ-
не варијабле анализиране су употребом process-tracing методе (Collier, 
2011, рр. 823–830). Период од 1989. године до данас подељен је на 
три периода који су разграничени кључним догађајима, као што су по-
новно успостављање независности мађарске државе, почетак сарадње са 
НАТО кроз учешће у програму Партнерство за мир и коначно учлањење 
у НАТО и Европску унију. Ти периоди се поклапају и са усвајањем но-
вих стратешких докумената који садрже промене исказа безбедносне и 
одбрамбене политике у односу на претходни период. У условима кон-
стантних промена међународног система безбедности промене страте- 
шке културе Мађарске могу се анализирати у три временска периода. 
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Први период се односи на распад биполарног система и унутрашње 
политичке промене. Геополитички положај Мађарске значајно је про-
мењен у том периоду као последица поновног уједињења Немачке, дез- 
интеграције Совјетског Савеза, Чехословачке и СФР Југославије.1 У 
таквим условима било је неопходно редефинисати политичке циље-
ве безбедносне политике. Да би се то остварило морало се дефини-
сати друштвено-политичко уређење државе, дефинисати национал-
ни интереси и начини њихове заштите и остваривања, а самим тим 
и карактер и интензитет међународног ангажовања. Национални ин-
тереси искристалисали су стратешке оријентације и задатке на уну-
трашњем и спољнополитичком плану базиране на три основна сту-
ба: евроатлантске интеграције, изградња суседске политике на бази 
регионалне сарадње и унапређење мањинских права са тежиштем на 
правима мађарске нациналне мањине у суседним земљама (Јеремић, 
2019, стр. 167).

Други период у коме се анализирају промене стратешке културе 
Мађарске односи на приступање евроатлантским интеграцијама и то 
НАТО 1999. и ЕУ 2004. године. Тиме је успостављен први стуб мађар-
ске спољне и безбедносне политике, почев још од 1994. када је Мађар-
ска постала чланица Програма Партнерства за мир. Као земља по-
свећена евроатлантским интеграцијама током овог периода узела је 
активно учешће у међународним војним операцијама и борби против 
тероризма. Ангажовање је било тежишно у оквиру Алијансе јер је ев-
ропска безбедносна политика била још у фази редефинисања и успо-
стављања новог концепта.

Трећи период наступа у условима глобалне финансијске и еко-
номске кризе 2008, а наставља се у условима значајних промена у ев-
ропском и глобалном безбедносном окружењу. На Мађарску је пози-
тивно утицало укључење Хрватске у НАТО и ЕУ, док је ситуација у 
Украјини искомпликовала њен положај у оквирима регионалне бе- 
збедности. Криза у Украјини 2014. не само да је представљала војну 
претњу за Мађарску, већ је утицала и на њену политику националних 
мањина и енергетску безбедност. Комплекс таквих процеса и догађаја 
поклопио се и са формирањем нове законодавне и извршне власти 
2010, што је резултовало израдом новог Устава и новог система стра-
тегијских докумената. Приоритети спољне и безбедносне полити-
ке Мађарске постали су регионална политика, укључујући заштиту 

1 Тај процес изнедрио је 22 нове државе, а Мађарска је уместо са 5 постала окружена са 7 суседних 
земаља од чега 5 новоформираних.
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интереса мађарске националне мањине у свим земљама региона. По-
ред тога, евроатлантска оријентација остала је кључни спољнополи-
тички оквир али са израженом тежњом заштите мађарских нацио-
налних интереса у структурама ЕУ и Алијансе. 

У фокусу рада јесу ,,фине” промене стратешке културе, које ће 
бити испитане анализом садржаја кључних стратешких докумената 
Мађарске о безбедносној политици усвојених у периоду од 1989. до 
данас. Анализа стратешких докумената има за циљ да идентификује 
обрасце промена исказа безбедносне политике у односу на поменути 
период. 

Промене спољнополитичке и безбедносне 
оријентације

Како би се пратиле и идентификовале спољнополитичке и безбед-
носне оријентације Мађарске, у раду се успостављају полазне основе 
на основу којих ће се пратити промене овог индикатора стратешке 
културе. Као временски омеђена основа поставља се стање стратешке 
културе Мађарске у првом периоду који је дат у методолошкој матри-
ци. а то је период од 1989. до 1994. године. Након политичких проме-
на 1989–1990, реалност је била таква да је Мађарска још увек била у 
Варшавском пакту, а да су Совјети били стационирани у земљи све 
до средине јуна 1991. године. Тадашње државно руководство је, на-
супрот позицији политичке и војне неутралности и ослонца на соп-
ствене снаге, одабрало опцију чланства у НАТО и приврженост Ев-
ропском безбедносном систему, тада тек идеји у развоју. 

Након распада Варшавског пакта и чланства Мађарске у том са-
везу, основни национални интерес био је да се безбедност и одбра-
на државе осигура независно од других безбедносних интеграција. У 
том периоду дефинисана су два стратегијска документа која се могу 
користити као искази безбедносне политике Мађарске који указују 
на средишње елементе њене стратешке културе: Одлука Парламента 
о смерницама безбедносне политике Републике Мађарске и Одлука 
Парламента о смерницама за одбрану Републике Мађарске.2 

2 Parlamentary Decision On the Security Policy Guidelines of the Republic of Hungary (11/1993, March 
12, 1993); Parlamentary Decision On the Homeland Defence Guidelines of the Republic of Hungary 
(27/1993, April 23, 1999).
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Садржаји оба документа потврђују да је Мађарска у том периоду 
још увек трагала за безбедносним идентитетом, а да су искази бе- 
збедносне политике били на нивоу идентификовања претњи које 
могу бити усмерене са европских простора и непосредног окружења. 
Што се тиче одбране земље, Мађарска је стављала више фокус на мул-
тилатералну сарадњу него на билатералну сарадњу. Што се тиче инте-
грација, искази указују на преференције ка евроатлантским интегра-
цијама и њиховим вредностима али без директног именовања да ли 
је то НАТО, ОЕБС или Европска заједница. Јасно је да је Мађарска у 
том периоду била у фази спољнополитичког и безбедносног вакуума 
у коме је трагала за реалним и прихватљивим опцијама спољнополи-
тичког и безбедносног опредељења.

Лансирање НАТО програма Партнерство за мир 1994. и чињени-
ца да је Мађарска чланица тог програма од самог почетка довело је до 
промена исказа безбедносне политике и њене стратешке културе иако 
то није опредмећено неким стратешким документом у самом почетку. 
Алијанса је 1995. донела одлуку о проширењу и дефинисала крите-
ријуме и путеве за земље кандидате за чланство у Алијанси. Мађар-
ска је убрзо израдила и стратегијски документ „Парламентарна одлу-
ка о дугорочној и средњорочној трансформацији и развоју мађарских 
снага одбране”, који је у потпуности био у складу са критеријумима 
који су се односили на успостављaње демократске и цивилне контро-
ле оружаних снага и обезбеђење довољних финансијских средстава за 
достизање њене компатибилности са снагама Алијансе.3

Иако је у исказима безбедносне политике из 1993. Мађарска ис-
пољила посвећеност евроатлантским вредностима, експлицитна про-
мена њене спољнополитичке и безбедносне оријентације јасно је из-
ражена у смерницама за нову безбедносну и одбрамбену политику 
из 1998.4 Искази у том документу јасно указују да Мађарска своју бе- 
збедност ослања на два стуба. Први стуб су грађани Мађарске, а дру-
ги стуб су евроатлантске интеграције и међународна сарадња. Јасно је 
исказано да је чланство у НАТО најефикаснији начин заштите нацио-
налних безбедносних интереса. Иако се приступање ЕУ помиње у том 
документу, искази су ограничени на политичка и економска питања. 

3 Parlamentary Decision On the Long- and Mid-term Transformation and Development of the Hungarian 
Defence Forces (88/1995, July 6, 1995).

4 Resolution No 94/1998 (XII. 29) of the Government on the Defence Policy Guidelines of the Republic 
of Hungary.
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Након пријема у Алијансу, 12. марта 1999, Мађарска је фокусира-
ла своју безбедносну и одбрамбену политику на принципима НАТО, 
што се није променило ни након пријема у чланство ЕУ, 2004. годи-
не. Алијанса је и до данас остала формат у коме Мађарска практи-
кује своју безбедносну и одбрамбену политику, ослањајући се у вели-
кој мери на допринос међународним операцијама, пре свега на КиМ, 
Ираку и Авганистану. 

Мађарска перцепира НАТО као гарант своје безбедности и одбра-
не и у вези с тим по први пут усваја 2002. године документ под на- 
зивом „Стратегија националне безбедности Републике Мађарске”, а у 
складу са Смерницама из 1998. године.5 У исказима у том докумен-
ту помиње се допринос јачању Заједничке безбедносне и одбрамбе-
не политике ЕУ, али он по снази остаје секундаран у односу на исказ 
да НАТО обезбеђује безбедност и стабилност у Европи. Наиме, при-
марни однос Мађарске са ЕУ је спољнополитичког и економског ка-
рактера, док је Алијанса формат кроз који Мађарска остварује своје 
безбедносне интересе у складу са принципом колективне одбране. 
Истоветан исказ уграђен је и у документ из 2008. који се односи на 
спољну политику Мађарске са додатном вредношћу да је ЕУ форум у 
оквиру кога се развија безбедност у ширем смислу речи (soft power), а 
не само безбедност и одбрана употребом оружане силе (hard power).6 
Такав исказ је на сличан начин у садржајном смислу дефинисан и у 
Стратегији Националне безбедности из 2012, с тим што је истакнута 
улога НАТО тако да је најважнија обавеза мађарске безбедносне по-
литике активан допринос колективној безбедности и одбрани кроз 
Алијансу.7 Искази у Стратегији да „чланство у НАТО и ЕУ даје ос-
новни оквир безбедносне политике Мађарске, а колективна одбрана, 
како је наведено у члану 5. Северноатлантског савеза, представља ка-
мен сигурности Мађарске”, потврђује опредељење безбедносне поли-
тике Мађарске (Крга, 2017, стр. 90).

5 Тај документ није усвојен од стране Парламента већ одлуком Владе. Документ је имао изборни 
карактер јер је усвојен у време предизборне кампање када је, тад актуелној Влади, било јасно да 
ће изгубити власт на предстојећим изборима 2002. године. Након избора и промене владајуће 
политичке елите документ је повучен и почело се са израдом нове Стратегије, што је и резулто-
вало усвајањем Стратегије националне безбедности марта 2004. године, такође одлуком Владе. 
(прим. аут.) 

6 Resolution No. 1012/2008. (III. 4) of the Government the Foreign Relations Strategy of the Republic of 
Hungary.

7 Resolution No. 1035/2012. (II. 21) of the Government on the National Security Strategy of Hungary.
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За Мађарску је карактеристичан однос према мигрантској кризи 
која у тој земљи има статус једног од приоритетних безбедносних иза- 
зова и ризика који је препознат у свим стратешким документима. 
Практични одговори на мигрантску кризу који се одвијају у складу 
са националним интересима Мађарске усклађени су на регионал-
ном принципу у склопу Вишеградске четворке (Мађарска, Словачка, 
Чешка и Пољска). Мађарска, као и остале чланице у овом формату, 
одбијају квоте које доноси ЕУ и спроводе ригорозне мере контроле 
уласка миграната на територију тих земаља. 

Искази дефинисани у стратешким документима јасно указују на 
еволуцију спољнополитичке и безбедносне оријентације Мађарске у 
периоду од пада берлинског зида до данас, а самим тим и стратешке 
културе Мађарске. Еволутивне промене су се одвијале на линији коју 
су пресецале преференције ка УН, преко НАТО, до Европске уније. 
Ипак, постепено успостављање односа са Алијансом, почев од учешће 
у ПзМ па све до активног чланства и запаженог ангажовања у мисија-
ма НАТО, ЕУ и УН, ипак указују на значајан утицај који је Алијанса 
испољила на стратешку културу Мађарске. 

Ниво амбиција у међународној безбедносној 
политици

Након распада Варшавског пакта, стратешку културу Мађарске у 
односу на њен ниво амбиција у међународној безбедносној политици 
карактерише пасивност према истакнутијој улози земље на међуна-
родној сцени. Будући да је имала за циљ да своју безбедност оства-
рује неутрално, мађарска безбедносна и одбрамбена политика усред-
средила се на одбрану своје територије. Ипак, садржај докумената из 
1993. године показују да је Мађарска, додуше врло обазриво, оства-
рујући своју безбедност, сарађивала са међународним организација-
ма, а да је употреба силе била строго ограничена и могућа само у скла-
ду са међународним правом.8

Као последица такве оријентације Мађарска је испољавала низак 
ниво амбиција за учешћем у доприносу међународној стабилности и 
миру. Учешће мађарских оружаних снага између 1991. и 1994. одра-

8 Parlamentary Decision On the Security Policy Guidelines of the Republic of Hungary (11/1993, March 
12, 1993); Parlamentary Decision On the Homeland Defence Guidelines of the Republic of Hungary 
(27/1993, April 23, 1999).
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жавало је скромне циљеве безбедносне политике и фокус је био на ху-
манитарним операцијама и операцијама подршке миру под мандатом 
Уједињених нација. Структуру ангажовања чиниле су мање јединице 
ранга вода и појединачно ангажовање у мисијама УН, укупног број-
ног стања од 46 до 68 војника. Географски простор ангажовања био је 
Африка (Ангола, Либерија, Уганда, Мозамбик, Руанда), Блиски исток 
(Ирак, Кувајт, Саудијска Арабија), Азија (Камбоџа, Таџикистан) и 
Кавказ (Грузија) (Budai, 2016, рр. 18–19).

Након 1994, Мађарска подиже ниво амбиција у погледу бројности 
распоређених снага у међународним операцијама. Један од индика-
тора активнијег ангажовања било је учешће Мађарске у НАТО опе-
рацијама на Балкану јер је политичка елита земље желела да покаже 
своју посвећеност Алијанси. Мађарски парламент је одобрио ангажо-
вање до 500 припадника инжињеријског батаљона у операцији, као 
и одобрење НАТО снагама да користе мађарске ваздушни простор и 
територију као земља домаћин.9

Према новим смерницама безбедносне и одбрамбене политике 
из 1998, напредак који је постигнут у вези с евроатлантским инте-
грацијама захтевао је редефинисање принципа безбедносне полити-
ке земље. Као резултат, главни циљеви земље у области безбедности 
проширили су се и постали прецизнији. Допринос безбедности чла-
ница Алијансе појавио се као нови елемент, док се географски фокус 
мађарске безбедносне политике проширио и обухватио је цело евро-
атлантско подручје. Ипак, у документу се истиче да је употреба војне 
силе прихватљива само у оквиру међународних организација.

Између 1999. и 2020. Мађарска је стално подизала и одржавала свој 
ниво амбиција у међународној безбедносној политици. Земља је по-
стала активнија у међународној арени јер је мађарска политичка ели-
та желела повећати углед, те надокнадити ниске издатке за одбрану 
и спор процес модернизације оружаних снага. Упркос чињеници да 
су се 2006. чланице Алијансе сагласиле са издвајањем 2% свог БДП 
на одбрану, Мађарска никада није достигла тај циљ. Штавише, након 
кратког пораста између 1994. (1,4%) и 2003. (1,7%), буџет за одбрану 
земље смањио се на 0,8% у 2015. Иако је седам од девет влада имало 

9 Иако није дефинисан формалан ниво амбиција, стваран допринос Мађарске у операцији био 
је 450 војника. Мађарски допринос остао је релативно висок (око 300 војника)  до 1999. године, 
што је значило само 30% смањење у односу на број трупа распоређених унутар оперативних сна-
га. Ibid., p. 29.
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планове за модернизацију између 1989. и 2012, ниједан од покушаја 
није успешно завршен.10

Повећање амбиција у међународној безбедносној политици може 
се пратити у исказима безбедносне политике. Већа међународна од-
говорност коју је Мађарска преузела у смерницама безбедносне и од-
брамбене политике из 1998. такође је појачана исказима безбедно- 
сне политике у стратегијама националне безбедности из 2002, 2004. и 
2012. године. Према тим документима, оквир међународних органи-
зација, посебно НАТО и ЕУ, пружа могућност Мађарској да оствари 
своје безбедносне интересе. Међутим, то такође значи и виши ниво 
амбиција на међународној сцени. Како се земља придружила Алијан-
си и ЕУ, није изненађујуће што се безбедност Мађарске чини више 
испреплетена са безбедношћу двеју горепоменутих међународних ор-
ганизација. Сходно томе, активније присуство преко НАТО (и ЕУ) на 
међународној сцени доводи до веће безбедности за Мађарску.

Промене нивоа ангажовања и географске локације где се распо-
ређују припадници мађарске војске јасно је повезан са утицајем који 
НАТО испољава на стратешку културу Мађарске. Стратегија нацио-
налне безбедности из 2002. фокусирана је на регион Балкана и Источ-
не Европе. Занимљиво је да, упркос чињеници да су 11. септембра те-
роризам и Блиски исток постали кључни безбедносни ризик за цео 
прекоокеански регион, иако у различитом степену, Блиски исток се у 
документу чак и не спомиње. За разлику од тога, блискоисточни ре-
гион се појављује у исказима у Стратегији националне безбедности 
из 2004. године. Исказ тврди да „као чланица НАТО и ЕУ, Мађарска 
треба да посвети више пажње него раније догађајима који се деша-
вају изван евроатлантске регије ...” Такође каже да би, како се тежиште 
међународних операција УН, ОЕБС, НАТО и ЕУ премештало према 
Блиском истоку и Средњој Азији, Мађарска требало да буде спремна 
да преузме већу и трајнију улогу у њима. Помак са европског фокуса 
може се јасно повезати са НАТО операцијама у Авганистану и Ира-
ку, јер је Алијанса започела ангажовање у тим земљама 2003, односно 
2004. године. Штавише, упркос чињеници да Централна Азија никада 
није припадала традиционалним подручјима утицаја Мађарске, њено 
учешће у Авганистану постало је најзначајнија операција у погледу 
мандата и величине распоређених снага које су у 2012. достигле чак 
555 војника (Budai, 2016, рр. 18–19). Стратегија националне безбедности 

10 Подаци наведени у овом пасусу узети су из личне архиве аутора овог рада која је настала док је 
био на дужности Изасланика одбране у Мађарској 2012–2015. године.
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из 2012. такође наглашава да је безбедност Мађарске и НАТО „нераз-
двојна”, те се учешће у управљању сукобима у удаљеним областима 
сматра неопходним.

Као што је већ поменуто, велики број распоређених војника у 
НАТО операцијама послужио је као компензација за спор процес мо-
дернизације оружаних снага и ниске расходе за одбрану. Као што је 
показано, чак и значајан допринос мађарских војника у операцији 
Ирачка слобода, под вођством САД, био је последица тог компенза-
цијског механизма. Штавише, од уласка у НАТО 1999. године Мађар-
ска је учествовала у свим копненим операцијама Алијансе. Учешће 
у тим операцијама било је значајно, јер је између 1999. и 2015. годи-
не у НАТО операцијама било просечно 66,6% свих међународно ра- 
споређених трупа. Поред тога, придруживањем две НАТО операције 
1999. на Балкану, максималан број њених међународно распоређених 
снага повећао се за 40%. На Самиту у Истанбулу 2004. године, НАТО 
је поставио захтев да свака земља чланица мора да распореди најмање 
8% своје копнене снаге у међународним операцијама унутар било које 
организације. Пошто је циљна величина копнене војске мађарских 
оружаних снага 2000. била око 10.000 војника, тих 8% значило је 800 
војника, док је од 2003. тај број нарастао на 1.000 војника, што је 10% 
копнене војске. Мађарска је 2007. поставила званичан међународни 
ниво амбиција на максимално 1.000 војника распоређених истовре-
мено, што је и данас критеријум ангажовања. То прекомерно оства-
рење у погледу броја распоређених снага сматра се компензацијским 
механизмом према Алијанси.11

Промене нивоа амбиција у међународној безбедносној полити-
ци, изражен кроз исказе у стратешким документима и променама у 
конкретном ангажовању припадника војске, јасно указује на проме-
не стратешке културе Мађарске. Правац промена кретао се од ниског 
и спорадичног доприноса операцијама УН с израженим упозорењи-
ма о употреби силе дефинисаним у исказима безбедносне политике 
па све до трансформације мађарске војске у силу компатибилну за- 
хтевима НАТО за учешће у различитим типовима војних операција. 
Трансформација се догодила упркос релативној и почетној равно-
душности политичке елите и друштва према одбрамбеним питањима, 
која је прерасла у активно учешће и допринос операцијама Алијансе. 
Учешће у међународним операцијама НАТО, ЕУ и УН, као задатак 

11 Подаци наведени у овом пасусу узети су из личне архиве аутора овог рада која је настала док је 
био на дужности Изасланика одбране у Мађарској 2012–2015. године.
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оружаних снага, дефинисано је исказима безбедносне политике који 
се налазе у стратешким документима.

Актери у доношењу одлука о нивоу ангажовања

Након што се Мађарска ослободила стега Варшавског пакта, држа-
ва је реформисала устав 1989. године са циљем усвајања либералних 
демократских елемената. Довођење оружаних снага под строгу ци-
вилну контролу био је важан аспект ове реформе. Као резултат тога, 
председник Мађарске постао је главни командант мађарских оружа-
них снага, а касније су Резолуција Уставног суда 48/1991 и Закон о од-
брани из 1993. додатно ојачали цивилну контролу повећавајући ауто-
ритет владе у погледу употребе војне силе.

Након уставне реформе 1989, мађарски парламент постао је кључ-
ни актер у одлучивању о ангажовању оружаних снага. Без одобрења 
Парламента, мађарске оружане снаге нису могле бити ангажоване на 
својој територији нити у иностранству, нису могле да учествују у ми-
ровним или хуманитарним операцијама и ниједна страна оружана 
сила није могла бити распоређена на територији државе. Мађарска 
влада имала је низак ниво извршне власти по питању безбедности и 
одбране. Стога, ако би мађарска влада хтела учествовати у међународ-
ној операцији која није била под мандатом УН морала је затражити 
дозволу од Парламента. Иако је та уредба ојачала цивилну контролу 
над оружаним снагама, учинила је поступак употребе силе изузетно 
спорим, што је могло угрозити безбедност земље у случају непосредне 
војне претње. 

Приступање Алијанси довело је до значајних промена у обиму дело- 
вања мађарске извршне власти. Пошто су припадници мађарске по-
литичке елите били свесни неопходности испуњавања обавеза које 
произлазе из чланства земље у НАТО, међу њима је владао консенз-
ус да процес мора бити једноставнији, бржи и ефикаснији. Одлуком 
парламента измењен је устав и повећан обим деловања владе 2000, 
тако да је влада добила право да у мирнодопским условима одлучује о 
ангажовању мађарских оружаних снага ван границе земље. Модифи-
кације се нису ограничиле само на распоређивање мађарских оружа-
них снага ван граница земље, већ су утицале на шири контекст про-
цеса доношења одлука у том погледу. Тежиште одлучивања о ангажо-
вању војске пребацило се са законодавне према извршној власти. То је 
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довело и до промена у начину размишљања политичке елите о кори-
сности употребе силе. Ојачала је спознаја мађарске политичке елите 
да оружане снаге могу бити корисни инструменти спољне и безбед-
носне политике. 

Ангажовање мађарских оружаних снага је у одговорности парла-
мента, председника државе, владе и министра одбране. На основу чл. 
47 Устава, Парламент одлучује о ангажовању војних снага двотрећин-
ском већином, осим ако се ради о ангажовању које проистиче из оба-
веза према ЕУ и Алијанси. Финансијска издвајања, као и економска и 
политичка подршка у надлежности су Парламента, а Влада је одговор- 
на за примену закона и опредељења која су исказана у стратегијским 
документима. 

Опредељеност за употребу војних снага на 
међународној сцени

Будући да је између 1991. и 1994. мађарска влада била опредеље-
на да безбедност земље чува сопственим снагама, одбрана терито-
рије остала је основни задатак мађарске војске, слично као у периоду 
хладног рата. Стога је заштита домовине и њеног становништва спре-
чавањем и одвраћањем од војних напада, сукоба и других опасности 
сматрана најважнијим задатком мађарских оружаних снага. Прио-
ритети развоја оружаних снага били су ефикасна и мобилна против-
ваздушна одбрана и набавка противоклопног оружја. Овај правац се 
није променио упркос глобалним трендовима, укључујући све већи 
број сукоба унутар државе и све већи број стабилизацијских, кризних 
и мировних операција.

Као резултат недостатка јасне оријентације према безбедносној 
политици и усмерености политике одбране на одбрану територије 
сопственим снагама, у првим стратешким смерницама тачно је дефи-
нисана међународна улога оружаних снага. Према тим документима, 
циљ оружаних снага на међународној арени био је двострук. Прво, да 
се олакша испуњење оних услова који су били неопходни за сарадњу 
са оружаним снагама западних земаља на билатералном или регио-
налном нивоу, и друго, учешће у операцијама подршке, стабилизације 
и управљања кризама под мандатом Уједињених нација.
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Постојала су врло снажна национална упозорења или ограничења 
употребе силе у случају међународних операција које откривају ни-
ску толеранцију на ризик и понашање политичке елите која је хтела 
да ограничи ризике на минимум. Сходно томе, мађарским оружаним 
снагама било је допуштено само да преузму улоге посматрачa, патро-
лирањa, заштитe командних места и друге задатке који се односе на 
медицинске и тимове за везу. Ангажовање припадника мађарских 
оружаних снага у било којој борбеној улози било је искључено. На-
даље, ниједан од споменутих званичних докумената није прогласио 
формални ниво амбиција за учешће у међународним операцијама.

Након 1994. појавили су се знакови да се претходно невољни од-
нос према употреби војне силе као оруђа безбедносне политике почео 
незнатно мењати због све дубљих односа са Алијансом. Као резултат 
тога, основни задаци оружаних снага почели су се пребацивати са ис-
кључиво одбране територије на међународно присуство које је под-
разумевало активније ангажовање припадника мађарских оружаних 
снага у иностранству. Ипак, снажна ограничења употребе оружаних 
снага и сумње у оправданост њиховог ангажовања остала су слична 
као у претходном периоду. Сходно томе, врло ниска толеранција на 
ризик и понашање политичке елите која ограничава ризик на мини-
мум нису се променили. 

Важно је напоменути да је значај оружаних снага умањила и по-
литичка елита и друштво уопште. Питања која се односе на безбед-
носну и одбрамбену политику ретко су била присутна у политич-
ком и друштвеном дискурсу и безбедносној перцепцији мађарског 
друштва. Упркос тој чињеници, захтеви Алијансе и реална могућност 
за приступ НАТО остали су на агенди по питањима безбедносне и од-
брамбене политике.

Пошто није постојала јасна оријентација према безбедносној по-
литици између 1991. и 1994, није се могао провести програм модер-
низације. Тако су мађарске оружане снаге остале идентичне онима из 
совјетских времена: робусна, спора, масовна војска фокусирана на од-
брану с тешком техником. Ипак, како је улазак у НАТО постао спољ-
нополитички приоритет мађарске политичке елите, оружане снаге 
морале су да испуне услове садржане у Студији о проширењу Алијан-
се која је захтевала да потенцијалне земље чланице постигну компа-
тибилност (а касније и интероперабилност) са НАТО снагама.



Стратешка култура Мађарске у постхладноратовском периоду 69

Алијанса је 1991. усвојила концепт управљања кризама као свој 
други основни задатак, заједно са колективном одбраном и почела да 
развија потребне способности. Од 1995. године развој мађарских ору-
жаних снага следио је овај смер. Постепено пребацивање са одбране 
територије сопственим снагама очигледно је у Парламентарној одлу-
ци о дугорочној и средњорочној трансформацији и развоју мађар-
ских одбрамбених снага (88/1995, 6. јула 1995), која је имала за циљ 
трансформацију оружаних снага у складу с стандардима Алијансе. 

Нове смернице безбедносне и одбрамбене политике из 1998. изра-
зитије повезују безбедност Мађарске са њеним чланством у Алијанси 
и стављају већи нагласак на обавезе које произлазе из њеног чланства. 
У документу се дефинишу два основна задатка мађарских оружаних 
снага: прво, одбрана територије, и друго, допринос колективној од-
брани Алијансе. Учешће у операцијама управљања кризама постаје 
трајније опредељење, посебно када је НАТО у тим операцијама. У до-
кументу је такође поновљено да ће трансформација оружаних снага 
бити у складу са стандардима Алијансе.

Како је постало јасно током укључивања Мађарске у НАТО опе-
рације у Босни, оправдање распоређивања оружаних снага и сна- 
жна ограничења њихове употребе нису се променили. Распоређи-
вање мађарских трупа правдано је на основу хуманитарних потреба, 
подржавајући мир и примат резолуција Уједињених нација. Њихов 
мандат обухватао је само логистичке, инжињеријске и задатке одржа-
вања везе где било каква борбена улога није долазила у питање. 

Искази дефинисани у Стратегији националне безбедности из 2012. 
и њихово практиковање додатно су оснажили значај учешћа мађар-
ских оружаних снага у међународним операцијама. У документу је 
наглашено да је основни безбедносни интерес заштита територије, 
али је додатно указано да је један од основних задатака оружаних сна-
га учешће у међународним операцијама.12 Учешће мађарских оружа-
них снага у операцији Алијансе у Авганистану значајно је утицало 
на фине промене стратешке културе Мађарске. То се пре свега огле-
да у броју задатака који су прихваћени за реализацију у тој мисији, 
а посебно је значајан однос према употреби смртоносне силе током 
извршавања задатака. Ниво ангажовања специјалних снага је током 
целокупног учешћа у операцији растао, што је довело и до значајног 
напретка билатералне сарадње са САД које пружају огромну помоћ 
и подршку развоју, обуци и опремању специјалних снага. То је довело 

12 National Security Strategy of Hungary, р. 41.
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до тога да, иако је 2014. мисија у Авганистану укинута и замењена ми-
сијом Resolute Support, мађарске специјалне снаге су још увек ангажо-
ване у Авганистану са мандатом за употребу смртоносне силе. 

Опредељеност за употребу војних снага на међународној сцени 
јасно указује на промене стратешке културе Мађарске. Као последица 
жеље политичке елите да покаже преданост земље Алијанси и проме-
не у веровању политичке елите у корисност употребе силе, претходно 
невољни став према употреби војне силе у међународној арени и по-
нашање за ограничавање ризика почело се мењати.

Иако се употреба војне силе у међународним оквирима сматра 
важним алатом спољне и безбедносне политике, искази у страте- 
шким документима еволуирали су од усмерености на одбрану тери-
торије сопственим снагама, преко ангажовања у операцијама УН, па 
све до активног учешћа у операцијама Алијансе, ЕУ и УН широм света. 

Закључак

Резултати истраживања показују да је еволуција односа од партне-
ра до пуноправног чланства у НАТО значајно утицала на сва чети-
ри кључна подручја мађарске стратешке културе између 1994. и 2020: 
а) промене спољнополитичке и безбедносне оријентације; б) ниво ам-
биција у међународној безбедносној политици; в) интензитет учешћа 
у доношењу одлука који указује на ниво ангажовања и г) опредеље-
ност за употребу војних снага на међународној сцени.

До 1994. НАТО није имао значајног утицаја на стратешку култу-
ру земље, јер је Мађарска имала за циљ да гарантује своју безбедност 
сопственим снагама и средствима. Ипак, од 1994, када је чланство у 
Алијанси постало главни приоритет мађарске политичке елите, до-
лази до изражаја постепено повећање утицаја на мађарску стратешку 
културу. Ефекти односа између Алијансе и Мађарске постали су ис-
такнутији између 1999. и 2020, што је довело до неколико значајних 
промена у стратешкој култури Мађарске.

Алијанса је постепено постала преферирана арена за безбедно- 
сну и одбрамбену сарадњу, што се показало кроз неколико одлука о 
спољној и безбедносној политици. Ова позиција Савеза није доведена 
у питање ни када је Мађарска приступила ЕУ 2004, чиме су отворене 
нове могућности за гарантовање њене безбедности. 
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Неуспешан процес модернизације оружаних снага Мађарске све до 
пријема у чланство Алијансе, као и низак ниво издвајања за трошкове 
одбране, компензован је све активнијим међународним присуством, 
пре свега у НАТО операцијама. При томе, задржан је ангажман у ми-
сијама ЕУ и УН који је, пре свега, био у складу са економским и ху-
манитарним интересима. Као резултат тога, Мађарска је значајно по-
већала број својих међународно распоређених трупа и на крају је зва-
ничан међународни ниво амбиција постављен на ниво од максимал-
но 1.000 војника који се могу ангажовати истовремено у једној или 
више операција.

Процес политичког и војног одлучивања о ангажовању мађарске 
војске ван граница земље значајно је промењен и уподобљен уну-
трашњим и спољнополитичким потребама и интересима политичких 
елита. У том смислу, опсег деловања Владе знатно се повећао тако да 
је део надлежности о одлучивању пребачен из надлежности законо-
давне власти у надлежност извршне власт, чиме се добило на брзини 
и ефикасности одлучивања. 

Као последица жеље политичке елите да покаже преданост земље 
Алијанси и промене у уверењу политичке елите о корисности употре-
бе силе, значајно је утицао на промене стратешке културе Мађарске. 
Стални притисак НАТО да трансформише мађарске оружане снаге у 
међународно оријентисану силу променио је начин размишљања по-
литичке елите о корисности употребе силе. Дакле, као што показују 
стратешки документи и повећан број међународно распоређених тру-
па, политичка елита је оружане снаге доживљавала као корисна спољ-
нополитичка средства више него раније. Ова промена била је еви-
дентна кроз ангажовање припадника специјалних јединица које уче-
ствују (учествовале) у борбеним операцијама високог интензитета у 
Авганистану и Ираку, где је дозвољена употреба смртоносне силе. 
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STRATEGIC CULTURE OF HUNGARY IN THE POST-COLD 
WAR PERIOD

Dr Zlatan Jeremić, Research Fellow 
Institute for International Politics and Economics, Belgrade

Summary

In 1989, the process of Westernization and Europeanization began in Hungary, which, in 
the conditions of global reorganization of relations in the world, resulted in a change of foreign 
and domestic political paradigms, and managed to put national interests in the forefront in the 
past decade. In such aс context, the analysis of the strategic culture of Hungary is approached 
from a perspective that will frame the cultural and ahistorical view of the international policy 
of the neorealists with its own cultural and historical dimension. The subject of this paper is to 
examine the changes in the strategic culture of Hungary under the influence of changes in the 
international political and security scene. By determining the patterns of ”fine” changes in the 
strategic culture at the level of statements of the practical activity of the security policy, the anal-
ysis of the strategic documents of Hungary on the security policy is realized. The changes in the 
statements of the security policy were a necessary consequence of the changed circumstances on 
the international scene and the need to reconcile the fundamental elements that came into the 
relationship of conflict. Defining the role of the armed forces appears as a central segment of the 
change in strategic culture in the post-Cold War era.

Key words: strategic culture, Hungary, NATO, national security.
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АФИРМАЦИЈА РАДИКАЛНИХ ВЕРСКИХ 
СТАВОВА ПОСРЕДСТВОМ 

ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА

Сажетак: Од најранијих облика живота па све до данас човек је у непрестаној потреби 
за средствима која би омогућила једноставнију и бржу комуникацију. Еволуција мозга и 
природне интелигенције, као и технолошка револуција и развој вештачке интелигенције, 
првобитно за војне потребе, креирали су такве услове који су омогућили да се усмена ко-
муникација, која је подразумевала физичку присутност, замени виртуелном, која је пот-
пуно безусловна у том погледу и захтева само један минимум ресурса да би се могла прак-
тиковати. У таквој атмосфери, поготову с почетка 21. века, дошло је до експанзивног 
раста понуда нових облика комуникације, где су се, судећи по броју корисника и значају за 
савремени практични живот, најбоље снашле друштвене мреже. Вирална употреба ових 
платформи за друштвену интеракцију и њихов незаустављиви прогрес отишли су неко-
лико корака испред могућности човечанства, што за последицу има да се ови корисници 
неретко нађу у улози жртве недовршеног или површно спроведеног процеса уобличавања 
друштвених мрежа у свеобухватни нормативни округ. Емпиријско истраживање, које је 
спроведено путем анкетног упитника, показало је да су корисници друштвених мрежа 
константно изложени неком облику нетолерантног или насилног понашања, а да је део 
таквог понашања заснован и на екстремно радикалним верским ставовима. Међутим, 
вербално насиље праћено верским мотивима, када је реч о друштвеним мрежама, није 
системска и организована активност, иако показује потенцијал да у неком тренутку 
то постане, већ је део екстремистичког опуса који укључује и дискриминацију на основу 
осталих критеријума различитости. 
Кључне речи: друштвене мреже, радикализам, екстремизам, ставови, религија, техно-
логија, комуникација.

Увод

Рат, као средство за постизање одређених интереса и циљева, пред-
ставља доминантну карактеристику која прожима готово све епохе 
у историји човечанства. Као једна од најинтригантнијих појава, ова 
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врста оружаног сукоба била је предмет проучавања малтене свих нау- 
чних дисциплина. Оно што је било заједничко у том процесу јесте 
схватање свих који су узели учешће у анализи ове теме да је реч о то-
лико ефикасном средству да је мало вероватно да ће оно икада бити у 
потпуности искорењено и превазиђено. Такве ставове сублимирао је 
један од најистакнутијих старогрчких филозофа Платон у својој изре- 
ци – Само су мртви видели крај рата (Бојанић и Ћипранић, 2011), 
алудирајући на чињеницу да човек није бесмртно биће, али да рат је-
сте таква појава, те да је, сходно томе, реч о појави која је дуговечна 
и неизбежна. Померајући се ка модерној историји света, два глобал-
на рата катастрофалних последица, која су без сумње обележила 20. 
век, само су додатно потврдили ове ставове и одузели веру да би се 
на том плану нешто могло променити. Међутим, развој најмлађе нау- 
чне дисциплине – наука безбедности и трећа индустријска револу-
ција (дигитална револуција) на измаку претходног века створили су 
нове перспективе и дали наду читавом човечанству да сан о свету без 
оружаних сукоба може постати стварност. 

Промена безбедносне парадигме и промена државоцентричног 
приступа изучавању појава безбедности обликовали су нови на-
чин схватања природе претњи безбедности и отворили простор да у 
предмет изучавања наука безбедности, поред војних, своје место про-
нађу и невојни облици угрожавања. Даље, развој оружја за масовно 
уништење и немогућност изналажења нових стратегија које би тре-
бало да створе предност неког актера у самом сукобу мотивисало је 
исте актере да проналазе нове методе како би до те предности дошли. 
Имајући у виду да се период у којем се јавила потреба за овом врстом 
трансформације подударао са новом технолошком револуцијом, је-
дино сврсисходно и перспективно решење био је прелазак са бојног 
поља у сајбер простор.

Трансформација рата, као најекстремнијег средства за постизање 
стратешких и других циљева, била је својеврстан позив осталим об-
лицима екстремног деловања да узурпирају виртуелни простор и од 
њега направе право стециште погодно за демонстрацију вербалног и 
промоцију и афирмацију физичког насиља. Свакако, најпогодније ус-
лове за активности ове врсте пружају оне интернет платформе које 
се заснивају на концепту двосмерне или вишесмерне комуникације, 
какве су друштвене мреже. Иако првобитно замишљене као канали 
комуникације који треба да допринесу брисању баријера и различи-
тости међу људима и пруже могућност за лично представљање, сведоци 



Афирмација радикалних верских ставова посредством друштвених мрежа 79

смо да се данас ове платформе користе за промоцију и афирмацију 
различитих радикалних ставова заснованих на верској, националној, 
расној, етничкој, политичкој и полној основи, о чему ће бити речи у 
тексту који следи. 

Генеза развоја друштвених мрежа и њихово 
појмовно одређење

Развијене са идејом да манифестују надмоћ и створе недостижну 
предност за једну од сукобљених страна током Хладног рата, инфор-
мационо-комуникационе технологије у последњих неколико деце- 
нија превазилазе своју првобитну намену и доживљавају праву ек- 
спанзију коју је све теже контролисати. У таквим условима, зависност 
савременог човека од употребе алата и мрежа постаје енормна, о чему 
сведочи и податак да, примера ради, 58,8% глобалне популације ко-
ристи светски систем умрежавања рачунарских мрежа – Интернет, 
при чему Република Србија спада у групу држава са високом стопом 
популације (73,4%) која употребљава ову мрежу (Ковачевић, Путник, 
Тошковић, 2020). Глобални трендови који исказују тенденцију даљег 
прогреса довели су и до неминовних промена у уочавању потенцијал-
них безбедносних претњи и изискивале неопходну трансформацију 
постојећих стратегија националне безбедности будући да се читаво 
човечанство суочава са новим технолошким и безбедносним изазо-
вима. 

Иако је дигитално доба лансирало у употребу небројано мно-
го најразноврснијих уређаја и платформи који се могу користити за 
виртуелну интеракцију, чини се да ниједан од тих елемената није иза-
звао такву виралну употребу као што су то успеле друштвене мреже. 
Као и сваки нови концепт који подразумева сусрет са непознатим, и 
друштвене мреже су прешле пут од потпуног неповерења и скепти-
цизма до тога да је врло мали број оних људи који не поседују ма-
кар један налог на некој од ових платформи. Управо то је утицало на 
прихватање општеважећег става да су друштвене мреже изум и теко-
вина с почетка 21. века. Истина, овакав став јесте делимично тачан, 
али важно је напоменути да су оне заправо настале нешто раније, тач-
није 1994. године када је креиран сајт Geocities (Кешетовић и Шека-
рић, 2018), који је заинтересованим корисницима пружао могућност 
да самостално конструишу своје веб странице (web page). Овај сајт био 
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је први корак на плану афирмације овог вида информационих те- 
хнологија у сврху комуникације између учесника у овом простору, а 
две године касније промовисањем сајта SixDegrees добили смо праву 
друштвену мрежу са карактеристикама које и данас представљају њи-
хово иманентно својство – интеракција са осталим корисницима и 
лично представљање посредством објављивања персонализованог са-
држаја (Boyd & Ellison, 2007). Дакле, ове две првоосноване друштвене 
мреже јесу претеча савремених, али оне тада још увек нису достигле 
онај успех у глобалном коришћењу о којем данас говоримо. Прва 
мрежа ове врсте која је достигла незаустављиву експанзију, заправо, 
био је „Фејсбук” (Facebook), који је основан 2004. године, а којем је 
требало само четири године да постане друштвена мрежа број 1 по 
броју активних корисника. Средина прве деценије 21. века, сходно 
томе, сматра се најзначајнијим периодом у историји развоја друштве-
них мрежа, а то је такође био и период када је у свет виртуелне интер- 
акције лансирана још једна мрежа ове врсте – Твитер (Twitter). Ка- 
сније тржишне офанзиве које су довеле до тога да Фејсбук у своје вла- 
сништво донесе још неколико значајних сервиса (WhatsApp, Instagram, 
Oculus VR итд.) конструисале су слику савремених друштвених мре-
жа као средстава виртуелне интеракције, а масовна употреба од стра-
не корисника са свих страна света дала им је улогу и значај какав је 
имала ретко која појава у историји људске цивилизације. 

Концепт друштвених мрежа, који пружа могућност корисницима 
да једноставно и релативно брзо остваре комуникацију са неким ко 
им није физички близу, савршено одговара таквој потреби човека за 
којом је он одувек трагао, у чему јесте и тајна њиховог успеха. Међу-
тим, у тој брзој аугментацији, која је њихова главна одлика, чини се 
да су на рачун баш те брзине направљене и одређене грешке у кора-
цима. Ту, пре свега, мислимо на недовршен или површно спроведен 
процес уобличавања друштвених мрежа у свеобухватни нормативни 
оквир који би направио јасну дистинкцију између дозвољених и не-
дозвољених радњи и понашања. Према мишљењу појединих аутора 
(Милошевић и Путник, 2017), целокупан сајбер простор карактерише 
се таквим недостатком, али се чини да је у случају друштвених мрежа 
та аномалија још израженија. На овај врло изражен и уочљив проблем 
надовезује се и недостатак адекватне дефиниције самог појма, одно- 
сно одсуство консензуса оних аутора који су се у литератури бавили 
овим феноменом. То, с друге стране, не значи да таквих дефиниција 
нема, напротив, сасвим је задовољавајућ број истих, али је приметно 
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одсуство слагања по питању елемената који би дефинисањем тре-
бало да буду обухваћени, што отежава усвајање глобалне и опште-
прихваћене дефиниције. Сходно томе, поједини аутори друштвене 
мреже дефинишу као скуп интернет апликација које су изграђене на 
идеолошким и технолошким основама (Web 2.0 технологије), које омо-
гућавају креирање и размену кориснички генерисаног садржаја (Kaplan 
& Haenlein, 2010: 61). Eванс (Evans, 2012) друштвене мреже посматра 
са аспекта њихове функције коју могу имати у савремeном пословању 
и одређује их као простор на којем делимо све информације са другим 
корисницима уз помоћ сајтова или одређених сервиса. Према његовом 
мишљењу, друштвене мреже обухватају широк спектар могућности, 
а сачињене су од следећих елемената: 1) блогови; 2) дељење садржаја 
са корисницима; 3) размена информација; 4) промоција приватних и 
пословних услуга; 5) маркетинг итд. (Evans, 2012: 44).

Заједнички елемент који је својствен свим дефиницијама друштве-
них мрежа јесте комуникација, што истовремено јасно осликава и 
главну улогу коју имају у друштвеној интеракцији. Ипак, идеја сло-
бодне комуникације, без јасно дефинисаних ограничења, представља-
ла је погодно тло за развој софистицираних стратегија од стране поје-
динаца или заинтересованих група да, препознајући могућност злоу-
потребе ових платформи, искористе потенцијал истих за пласирање 
друштвено неприхватљивих ставова и понашања који истовремено 
подлежу и кривичној санкцији. У делу који следи сагледаћемо упра-
во оне правне норме у законодавству Републике Србије које уређују 
понашања актера у сајбер простору, а које се непосредно односе и на 
друштвене мреже које врло активно егзистирају у овом простору. 

Друштвене мреже у законодавству Републике Србије 
и проблеми ограничења вербалног 

насиља у сајбер простору

Као и свака претходна револуција, која је захтевала брзу тран- 
сформацију и реакцију човека на новонастале околности, тако је и 
„Друго доба машина” незаустављиво почело да мења глобалну сли-
ку друштва и његове свакодневне активности учини зависним од 
технолошких изума. Рапидни прогрес информационо-комуника-
ционих система и алата допринели су томе да човек брже и лакше 
може обављати своје дневне рутине, али су га истовремено учинили 
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и рањивијим остављајући га на ветрометини виртуелног простора 
који још увек нема јасно осмишљене и имплементиране механизме 
ефикасне заштите. Примарни недостатак, на том плану, бар када је 
реч о Србији и европском систему којем припада, представља одсу-
ство конкретних правних аката који би уредили употребу патената 
модерног света какве су, између осталог, друштвене мреже. Први ис-
корак у том правцу направиле су Сједињене Америчке Државе које 
су 1996. године усвојиле Закон о пристојности комуникације (Попо-
вић, 2021). Овај Закон садржи посебан сегмент познат као „Одељак 
230” (Section 230), чијим је одредбама регулисана употреба првобит-
них друштвених мрежа. Најважнија одредба овог Закона, са аспек-
та теме коју обрађујемо, јесте она која говори да он директно ос-
лобађа интернет провајдере и технолошке компаније од одговорно-
сти за садржаје које су објавиле треће стране користећи њихову ко-
муникациону мрежу (Section 230 – Nurturing Innovation or Fostering 
Unaccountability?, 2020). То, практично, значи да уколико неки кори-
сник ових платформи пласира садржај неприхватљиве природе, од-
говорност за такво дело неће бити на самој друштвеној мрежи или 
њеном власнику, већ би такво лице било подложно кривичној санк-
цији по истом принципу да је такво дело учинио у неком другом ме-
сту, ван сајбер простора. Такође, Закон оставља могућност админи-
страторима друштвених мрежа да, следећи алгоритме за препозна-
вање увредљивог или забрањеног садржаја, исте уклоне са те плат-
форме, без могућности да буду оптужени за ограничавање Уставом 
загарантованог права на слободу говора. 

Следећи пример Сједињених Америчких Држава, Европска унија 
започела је процес имплементације нормативних аката чији би за-
датак био да уреде и ускладе употребу друштвених мрежа, као нај-
заступљенијих електронских платформи за комуникацију. Заправо, 
овај сегмент регулисања само је део свеобухватнијег приступа који 
треба да изврши реорганизацију постојећих аката у циљу развоја 
ефикаснијих механизама заштите, у првом реду од тероризма, али и 
од осталих облика екстремног деловања, укључујући и оне активно-
сти ове врсте које се обављају у сајбер простору. На основу спроведе-
них јавних дебата и укључивањем експерата из различитих области, 
а на инсистирање првих ведета Уније – Француске и Немачке, учиње-
ни су први кораци на том плану који су резултирали припремом но-
вог сета закона који носи назив – Акт о дигиталним услугама (Digital 
services act). Најважнија одредба овог акта јесте она која, под претњом 
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новчане санкције1, обавезује администраторе друштвених мрежа да 
следећи алгоритме за препознавање неприхватљивих садржаја исте 
уклоне у року од 60 минута од тренутка њиховог објављивања (По-
повић, 2021). 

Примери Сједињених Америчких Држава и Европске уније, као 
два изразито значајна субјекта међународне заједнице, представљају 
први важан корак ка ефикаснијем нормативном оквиру за регули-
сање друштвених мрежа и, као такви, могу послужити и другим др-
жавама и осталим субјектима међународног права да на тој основи 
развију свој концепт заштите ове врсте. Ипак, уколико и прихвате као 
основу свог концепта постојеће одредбе, од пресудног значаја биће 
препознавање одређених недостатака и способност изналажења дру-
гачијих решења за спорна питања. Ту, пре свега, мислимо, на одредбе 
које јасно указују на то да законодавства ових субјеката међународ-
ног права које смо навели као пример изједначавају физички и вир-
туелни простор, сматрајући да је реч о два простора са идентичним 
својствима, иако, с друге стране, у литератури преовладава мишљење 
да се принципи законитости који важе у сајбер свету разликују од 
оних који важе у физичком свету (Путник, Милошевић и Бошковић, 
2017: 174). Управо од способности прихватања и разумевања ових за-
конитости зависиће и степен ефикасности будућих законодавних ре-
шења по овом питању. 

Када је реч о законодавству Републике Србије изгледа да се оно, без 
икаквих изузетака, врло лако уклопило у глобални тренд законодав-
става која нису успела да парирају експанзивном развоју платформи 
за друштвену интеракцију. Као и у већини држава света, и у Србији 
постоје одређени правни акти који регулишу област дигиталних ме-
дија и комуникације која се у том простору одвија, али се они не баве 
директно и друштвеним мрежама, већ се одредбе ових закона непо-
средно могу односити и на њих. Уставом и законима Републике Ср-
бије претње и увреде, као и агресивна комуникација нису дозвољени, 
како у физичком тако ни у сајбер простору, а лица која предузимају 
радњу таквог кривичног дела подложна су и одговарајућој кривичној 
санкцији. Од значаја за афирмацију постојећих и развој нових меха-
низама заштите корисника друштвених мрежа јесте и Закон о јавном 
информисању из 2014. године. Овим Законом (Службени гласник 

1 Новчане санкције прописане за ово дело су различите и оне се разликују од случаја до случаја, 
наравно, према тежини самог дела, али у неким ситуацијама одређена друштвена мрежа може 
бити кажњена и са чак 50 милиона евра. 
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Републике Србије, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016) прописује се обаве-
за медија да уређују сав садржај који се налази у њиховим издањи-
ма, укључујући и коментаре читалаца испод текстова на порталима 
(чланови 59 и 75 Закона). Дакле, као што можемо видети, постојећи 
законодавни оквир наше државе непосредно препознаје значај ди-
гиталних медија и потребу да се њихово функционисање постави у 
оквиру граница прихватљивог деловања. Међутим, поједини аутори 
сматрају да је домаћим прописима несумњиво дефинисана одговор-
ност аутора коментара који позивају на мржњу, насиље или дискри-
минацију по било ком основу, али да је њихово доказивање изузетно 
тешко, поготову уколико је реч о садржајима на друштвеним мрежа-
ма (Покушевски и Стојковић, 2018). Додатну отежавајући околност 
представља и недостатак стручних лица оспособљених за препозна-
вање прекршаја ове врсте и адекватно спровођење макар оних пропи-
са који за сада постоје. С друге стране, постоје и одређене позитивне 
индикације које сугеришу на то да би на овом плану ускоро могло да 
дође до жељених и неопходних промена. Наиме, већина постојећих 
закона, који уређују правила понашања у дигиталном свету, усклађе-
ни су са међународним стандардима и као такви дају потребну ос-
нову да се неки будући сет закона усвоји у скорије време (Сурчулија 
Милојевић, 2016). Додатно, важан је и податак да се Србија налази у 
процесу придруживања Европској унији, а да сам процес подразуме-
ва и имплементацију и усклађивање националног законодавства са 
регулативама ове заједнице, што значи да би будући закон ЕУ у овој 
области, који је близу усвајања, могао бити имплементиран и у нацио- 
нално законодавство Републике Србије. 

Промена метода рада обавештајних и контраобавештајних слу- 
жби и потреба да се исте прилагоде савременим условима у којима 
свет егзистира покренули су развој фундаменталне технологије како 
би ови субјекти безбедности коначно достигли толико жељену пред-
ност у перцепцији моћи у односу на своје супарнике. Није мали број 
примера2 у историји ратовања када су стране у сукобу правиле пред-
ност употребом вештачке интелигенције (Миљковић и Путник, 2016), 

2 Пре неколико година откривена је тајна Британске тајне службе, да су за време Другог светског 
рата успели да разбију немачку Енигму и тиме скрате рат бар за две године и победе. Ово су по-
стигли првенствено уз помоћ Алана Туринга, британског математичара и декодера који је нашао 
начин да направи компјутер који ће решавати задат проблем, у овом случају кодиране поруке 
немачке морнарице тако што ће се понашати као он и испитивати комбинације док не дође 
до тачног решења. Енигма се сматрала непобедивом до овог открића. Управо Туринг се сматра 
оцем вештачке интелигенције (Маслеша, 2018).
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а када се томе дода и витална потреба друштва да оствари релатив-
но брзу интеракцију са субјектима који нису физички присутни онда 
је овакав исход енормног развоја технологије прилично очекиван. 
Међутим, когнитивни процеси човека се све више потискују, а проце-
се као што су мишљење, опажање, или одлучивање замењују софтве-
ри који се конструишу необјашњивом брзином. У таквој ситуацији 
сваки корисник ових уређаја или апликација добија на времену али 
губи на плану личног интелектуалног развоја, због чега оправдано 
влада забринутост за будућност света, поготову оних генерација које 
су рођене када и технолошки изуми. Доступност истих технологија 
у малтене свим крајевима света и могућност њихове готово неогра-
ничене употребе довели су до превиђања неколико важних корака, 
као што су обука и едукација самих корисника. Недостатак адекват-
не стручности приликом употребе ове технологије са собом доноси и 
одређене безбедносне изазове, ризике и претње, а количина вербал-
ног насиља на овим платформама сведочи о томе да су направљени 
и крупни превиди. У таквој констелацији ствари, без икакве дилеме, 
предњаче друштвене мреже као релативно млад, али изузетно про-
гресиван изум. Свакодневно су корисници ових интернет платформи 
изложени неком облику вербалног насиља, или су они субјекти који 
предузимају радњу овог кривичног дела. То насиље инспирисано је 
на разним основама, највећа опасност налази се у чињеници да изло-
женост овом облику нежељених понашања може оставити дугороч-
не последице на ментално, емоционално и физичко здравље поједин-
ца, а у екстремним ситуацијама оно може бити и узрок суицидалних 
мисли. У већини случајева вербално насиље на душтвеним мрежама 
последица је личног анимозитета, али у одређеним ситуацијама оно 
може бити и системски организовано од стране одређених друштве-
них група. Наиме, одређене социјалне групе, као што су политичке 
партије, удружења грађана, невладине организације, или удружења 
окупљена око неког екстремног става по одређеном питању, препо-
знале су слободан простор који се нуди на друштвеним мрежама за 
промоцију и афирмацију својих ставова. Резултати истраживања који 
су пред нама треба да покажу да ли се део тог простора користи од 
стране појединаца или организованих група за изношење радикалних 
ставова који су инспирисани верским мотивима.
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Циљ и метод рада

Са циљем испитивања степена изложености корисника друштве-
них мрежа промоцији радикалних верских ставова спроведено је ем-
пиријско истраживање о употреби ових платформи за реализацију 
оваквих идеја. Такође, испитане су и одређене разлике, према полу и 
степену образовања, у схватању сублимираних порука које остављају 
појединци или специфичне друштвене групе, а у којима се могу пре-
познати елементи екстремизма. Развој савремених информационих 
технологија омогућио је да елекронске комуникационе платформе, 
поред своје основне намене, постану место неконтролисаног излива 
вербалног насиља, а прилика која је на тај начин пружена готово свим 
радикалним идејама да буду пласиране у етар јесте главни разлог због 
чега су друштвене мреже изабране за ово истраживање. Имајући у 
виду исте разлоге одлучено је да се испитивање спроведе путем online 
анкете, како би се дошло до оних испитаника који су веродостојни 
представници електронске платформе која је предмет истраживања. 

Узорак

Истраживање је спроведено на узорку од 126 испитаника који су 
активни корисници друштвених мрежа. До испитаника се дошло по 
принципу „грудве снега” (snowball), тако што је анкетни упитник по-
дељен на неколико различитих друштвених мрежа, а затим су сами 
учесници у анкети копирали линк исте и делили га на својим профи-
лима или га слали својим пријатељима који су испуњавали критерију-
ме за учешће у истраживању. На тај начин је добијен узорак од 126 
испитаника, од којих 68 особа женског пола (53,9%) и 58 особа му- 
шког пола (46,1%), старости од 24 до 30 година (AS = 26,98). Највећи 
број учесника у анкети имао је завршену вишу школу или факултет, 
њих 82 (65,1%), док је средњу школу имало завршено 44 испитаника 
(34,9%). 
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Табела 1. Дескриптивна статистика узорка

Категорија Број Проценат

Пол
Женски пол 68 53,9%

Мушки пол 58 46,1%

Старосна
структура

24 године 30 23, 80%

25 година 57 45,24%

26 година 4 3,17%

27 година 8 6,35%

28 година 16 12,70%

29 година 3 2,38%

30 година 8 6,35%

Структура
образовања

Средња школа 44 34,9%

Виша школа/факултет 82 65,1%

Инструменти и стратегија обраде података

Испитаници који су учествовали у истраживању испитивани су о 
њиховим искуствима на друштвеним мрежама, односно питањима се 
хтело проверити да ли су ови актери у сајбер простору били (не)по-
средно у вези са ставовима који се базирају на екстремном насиљу, а 
који као основу имају верски мотив. Питања која су испитаницима 
постављена путем анкетног упитника била су отвореног и затворе-
ног типа, а у оним питањима где се од њих очекивало да искажу своје 
искуство о томе да ли су имали прилику да се сусретну са неким од 
понуђених облика понашања, који се најчешће манифестују у овак-
вим ситуацијама, испитаницима је остављена могућност да, поред по-
нуђених одговора, допишу нешто друго што евентуалним питањима 
није било обухваћено. За обраду података коришћена је дескриптив-
на статистичка анализа. 
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Резултати истраживања

Када је реч о самом истраживању, за почетак, од испитаника је тра-
жено да се изјасне који од дигиталних уређаја највише користе за при-
ступ својим налозима на друштвеним мрежама. Већина испитаника, 
њих 123 (97,6%), изјаснило се да најчешће користе паметне телефоне 
за ову намену, док је њих 22 (17,5%) навело да, поред тога, користе и 
десктоп рачунар, а 25 испитаника (19,9%) поред телефона користи и 
лаптоп рачунар. 

Табела 2. Врсте уређаја који су најзаступљенији 
међу испитаницима

Врста уређаја Број испитаника

Десктоп рачунар 22 (17,5%)

Лаптоп рачунар 25 (19,9%)

Паметни телефон 123 (97,6%)

С друге стране, када је реч о времену које у току дана испитаници 
посвете употреби друштвених мрежа добили смо разнолике резул-
тате. Највећи број испитаника, њих 66 (52,39%), дневно проведе из-
међу једног и три сата користећи ове платформе за своју интеракцију; 
27 испитаника (21,4%) дневно проведе мање од једног сата користећи 
друштвене мреже, а 22 испитаника (17,46%) у овој активности прово-
ди између три и пет сати; најмањи број испитаника спада у групу која 
на друштвеним мрежама проведе више од пет сати у току једног дана, 
њих 11 (8,73%). Даље, у истој групи питања, од испитаника се захте-
вало да известе коју од друштвених мрежа највише користе у својој 
интеракцији. У том смислу, најзаступљенија међу испитаницима јесте 
друштвенa мрежа „Инстаграм” (Instagram), јер је 63 испитаника (50%) 
означило као мрежу коју највише употребљава, затим следе серви-
си за размену порука (Viber/WhatsApp/Messenger) – 38 (30,16%); „Ју- 
тјуб” (YouTube) – 11 (8,73%); „Твитер” (Twitter) – 8 (6,35%); „Фејсбук” 
(Facebook) – 6 (4,76%). 
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Графикон 1. Просечно време које испитаници проведу користећи 
друштвене мреже на дневном нивоу и најзаступљеније 

друштвене мреже међу испитаницима

Безбедност и заштита учесника у виртуелном простору (сајбер бе- 
збедност) јесте концепт заштите којем се у последњих неколико година 
енормне експанзије дигиталне технологије придаје све више пажње. 
Развој ефикасних механизама заштите у сајбер простору није могао 
да испрати темпо развоја информационо-комуникационих средста-
ва, па су корисници ових платформи врло брзо приступили простору 
који није пружао никакву или је пружао скромну заштиту. У том сми-
лу, способност самих актера у виртуелном простору, поготову када је 
реч о друштвеним мрежама, да препознају претњу или да предузму 
превентивне мере заштите како би се од тих претњи заштитили, дуго 
је фигурирала као најпогоднији концепт (само)заштите. Из наведених 
разлога пред испитанике је постављено питање о концепту безбедно-
сти и заштите у сајбер простору како бисмо видели шта за њих овај 
концепт представља и које мере (само)заштите примењују како не би 
постали жртве интернет предатора. 
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Графикон 2. Одговор испитаника на питање: 
„Шта за вас представља концепт безбедност и заштита учесника 

у виртуелном простору (сајбер безбедност)?” (испитаници су имали 
могућност да се одлуче за више понуђених одговора)

С идејом да проверимо да ли корисници друштвених мрежа у Ср-
бији уопште знају да постоји одређен нормативни оквир који уређује 
интеракцију која се одвија на овај начин поставили смо им питање 
о томе да ли им је познато да су употреба друштвених мрежа и ак-
тивности које из тога произлазе непосредно уређени одређеним се-
том закона. Од укупног броја испитаника 101 испитаник (80,16%) се 
изјаснио позитивно, што значи да им је познато да постоје одређе-
на правна ограничења када је у питању употреба друштвених мре-
жа, док је 25 испитаника (19,84%) навело да им та чињеница није по-
зната. Међу оним испитаницама који су дали потврдан одговор њих 
44 (34,92%) сматра да је постојећи нормативни оквир делимично до- 
бро урађен, али да би требало направити одређене измене како би се 
постигао још већи степен заштите; 38 испитаника (30,16%) сматра да 
постојећи оквир није довољан, али да садржи одређене елементе на 
основу којих би требало развити бољи степен заштите; 35 испитани-
ка (27,78%) сматра да тренутни акти нису довољни и да не доприно-
се заштити корисника друштвених мрежа, док 9 испитаника (6,98%) 
сматра да су постојећи акти сасвим довољни и да не постоји потреба 
за било каквом изменом у овој области. 
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Табела 3. Одговори испитаника на питања: „Да ли Вам је позната 
чињеница да су употреба друштвених мрежа и комуникација која 

се на овај начин одвија у сајбер простору посредно или непосредно 
уређени домаћим и међународним правним актима (Устав, закони, 

подзаконски акти, међународне конвенције)?” и „Уколико јесте, 
да ли сматрате да постојећи домаћи правни акти (Устав, закони и 

подзаконски акти) адекватно уређују употребу друштвених мрежа и 
ефикасно штите кориснике истих од нежељених понашања?”

Да, постојећи акти су сасвим довољни и поуздани 9 (6,98%)

Делимично да, али би требало извршити одређене измене у циљу 
боље заштите 44 (34,92%)

Не, иако постојећи акти садрже неке елементе које треба искористи-
ти и на основу њих развити бољи систем заштите 38 (30,16%)

Не, постојећи правни акти не доприносе заштити корисника 
друштвених мрежа 35 (37,78%)

Друштвене мреже, засноване на концепту слободе говора, често 
се злоупотребљавају од стране различитих корисника за промоцију 
и афирмацију екстремних ставова који неретко позивају на мржњу и 
насиље. У наредном питању од испитаника је тражено да одговоре на 
питање да ли су имали непосредно искуство ове врсте и, уколико јесу, 
на који начин се оно манифестовало. Највећи број испитаника, њих 
64 (50,79%), одговорило је да су имали прилику да виде екстремне 
ставове који су засновани на верским мотивима, али да су они били 
део екстремног опуса, док је 50 испитаника (39,68%) одговорило да се 
екстремни ставови које су имали прилике да виде искључиво бази-
рају на верској основи; један мањи број испитаника, њих 12 (9,52%), 
одговорило је да такве ставове, према свом искуству, не могу довести 
у везу са верским мотивима. 
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Графикон 3. Одговори испитаника на питање: „Друштвене мреже, 
засноване на концепту слободе говора, често се злоупотребљавају 

од стране различитих корисника за промоцију и афирмацију 
екстремних ставова који неретко позивају на мржњу и насиље. 

Да ли су, према Вашем искуству, неки од ових ставова 
засновани на верским мотивима?”

Даље, када је реч о самој врсти радикалних ставова који као осно-
ву садрже одређени верски мотив, они се манифестују на различите 
начине. Према већини испитаника – 103 (81,75%), такви ставови по-
зивају на мржњу и нетрпељивост, док 17 испитаника (15,45%) говори 
да је реч о ставовима који позивају на системско истребљење читаве 
једне верске заједнице; 2 испитаника (1,59%) одговара да аутори так-
вих ставова позивају на мучење, нечовечно поступање или наношење 
тешких телесних повреда, а такође 2 испитаника (1,59%) сматра да је 
реч о ставовима којима се позива на убиство припадника исте или 
различите вере.
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Да, поједини корисници злоупотребљавају могућност 
изношења сопствених ставова за изазивање и 
распиривање искључиво верске мржње и нетрпељивости
Да, али су такви ставови само део екстремног опуса који 
укључује и изазивање и распиривање мржње и на 
националној, расној и полној основи
Не, такви ставови не позивају на мржњу и насиље на 
верској основи
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Графикон 4. Одговори испитаника на питање: „На који начин се, 
према Вашем искуству, најчешће манифестују екстремни  

верски ставови на друштвеним мрежама?”

Када је реч о субјектима који се појављују у улози корисника 
друштвених мрежа који пропагирају екстремно радикалне ставове у 
чијој се основи налази верски мотив, највећи број испитаника, њих 
97 (76,99%), означило је појединце који то раде посредством комен-
тара или статуса које објављују; 47 испитаника (37,3%) је навело да се 
као субјекти ове радње најчешће појављују политичке партије, гру-
пе грађана и невладине организације, а 11 испитаника (8,73%) у тој 
улози најчешће виде дигиталне медије; такође, 47 испитаника (37,3%) 
означило је навијачке групе и национално опредељене организације 
као актере који пропагирају ове ставове, а 3 испитаника (2,38%) је 
такве ставове препознало у званичним каналима комуникације од-
ређене верске заједнице. Вербално насиље посредством друштвених 
мрежа, независно од тога на ком основу су такви ставови базирани, 
јесте континуирана појава која непрестано исказује свој потенцијал, 
али је од испитаника у наредном питању захтевано да известе у ком 
периоду је оно најучесталије. Опција која је највише пута бирана од 
стране испитаника јесте она која констатује да се концентрација так-
вих ставова повећава у периодима обележавања годишњица ратних 
операција и ову опцију је означило 92 испитаника (73,01%); 53 испи-
таника (42,06%) је одговорило да су такви ставови најактуелнији за 
време одигравања спортских утакмица између оних клубова чији су 
навијачи различитог верског опредељења, а 36 испитаника (28,57%) 
је одговорило да је време великих верских празника време у којем су 
ови ставови најизраженији; одређени број испитаника – 25 (19,85%), 
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наводи да су екстремно радикални верски ставови најизраженији у 
току једног изборног циклуса. 

Табела 4. Субјекти који пропагирају екстремно радикалне 
верске ставове и време у којем су они најизраженији

Субјекти који најучесталије 
пропагирају екстремне верске 

ставове

Периоди у којима су екстремно 
радикални верски ставови 

најизраженији

Појединци (путем статуса, коментара ...)
97 (76,99%)

У време великих верских празника 
(Божић, Ускрс, Бајрам ...)
36 (28,57%)

Политичке партије, групе грађана, невлади-
не организације
47 (37,3%)

У време обележавања годишњица 
ратних операција (Олуја, Бљесак ...)
92 (73,01%)

Званични канали комуникације (профили) 
верских заједница (нпр. Српска православна 
црква, Исламска верска заједница ...)
3 (2,38%)

У време одржавања политичких из-
бора (током предизборне кампање, 
самог изборног процеса или постиз-
борног процеса)
25 (19,85%)

Дигитални медији посредством својих 
профила
11 (8,73)

У време одигравања спортских утак-
мица (између клубова чији су навија-
чи различито верски опредељени)
53 (42,06%)

Навијачке групе и национално опредељене 
организације
47 (37,3%)

Дискусија

Глобална информациона инфраструктура имплементирана с 
циљем да омогући несметано функционисање телекомуникационих 
услуга поставила је пред глобално друштво нове безбедносне изазове, 
ризике и претње с којима се оно суочава. Епохална технолошка ре-
волуција, која је најизраженија карактеристика 21. века, достигла је 
такве размере да је врло тешко пратити корак тог прогреса, а још теже 
ове системе и мреже ставити под оптималну контролу. У таквим ус-
ловима своју шансу препознали су и различити носиоци угрожавања 
како би пласирали и афирмисали оне садржаје који се, са становишта 
безбедности, доживљавају као облици угрожавања. Према мишљењу 
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појединих аутора (Wachs et al, 2016), облици угрожавања којима су 
актери у сајбер простору свакодневно изражени могу се сврстати у 
четири групе: 1) CYBERBULLYING – дигитално вршњачко насиље; 
2) CYBERGROOMING – врбовање (када се старије лице представља 
као вршњак; 3) SEXTING – слање еротских и порнографских садржаја; 
4) SEXTORTION – уцена еротским и порнографским садржајима; 
Класификацијом и дефинисањем ових облика виктимизације у сај-
бер простору учињени су први кораци у правцу постизања глобалног 
циља – безбедно информационо друштво. Међутим, наведена кла-
сификација обухвата само један део оних појава или понашања који 
се свакодневно примењују у виртуелном свету изазивајући одређене 
штетне последице по виталне вредности друштва. Појаве или пона-
шања ове врсте могу бити мотивисани разноврсним факторима, а као 
што је ово истраживање показало, у основи неких од њих неретко се 
може препознати и верски екстремизам. 

Многозначност појма екстремизам представља његову главну од-
лику, али оно што му даје карактер безбедносне претње јесте његово 
иманентно својство да се испољава на различите начине и у времену 
и у простору. У научној литератури, пак, преовладава мишљење да 
су најопаснији облици екстремизма по виталне вредности друштва 
они који се јављају у политичком или идеолошком контексту. Сходно 
томе, када одређени феномен, као што је верски екстремизам, јасно 
изражава и политички и идеолошки потенцијал, а који се испољава 
у виду нетолерантног и насилног понашања, утолико је значај саме 
појаве већи и изискује потребу за успостављањем ефикасних меха-
низама превенције и заштите. Проблем је, тврди Паскал, што „људи 
зло никада не чине тако потпуно и радосно као из верског убеђења” 
(Паскал, 2006: 277). Такође, нове методе и стратегије које су постале 
доступне развојем информационо-комуникационих система додатно 
су учиниле лакшим процесе пропаганде, регрутације и комуникације 
који се сада могу обавити са свега неколико „кликова”, чак и без по-
себних материјалних и других ресурса.

Добијени резултати истраживања указују да већина испитани-
ка сматра да радикални ставови верског карактера егзистирају на 
друштвеним мрежама, али да су они углавном део ширег опуса који 
подразумева нетолерантно или насилно понашање заснованo и на по-
литичкој, националној, расној, полној и свакој другој основи. С дру-
ге стране, један мањи део испитаника сматра да су радикални верски 
ставови најизраженији вид дискриминаторног понашања на друштвеним 
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мрежама, односно да имају карактер примарне претње у односу на 
остале облике дискриминације. За разлику од појединих истражи-
вања (Попадић и сар, 2019), која показују одређене разлике у ставови-
ма и схватањима између испитаника из урбаних и руралних средина, 
овде то није био случај. Међутим, разлика у ставовима постоји између 
оних испитаника који имају завршену средњу школу и испитаника с 
високим образовањем. Наиме, испитаници који спадају у групу оних 
са средњим образовањем известили су да се друштвене мреже искљу-
чиво користе за промоцију и афирмацију радикалних ставова верског 
карактера, док су испитаници с високим образовањем (факултет – ос-
новне или мастер студије) одговорили да такви ставови свакако јесу 
присутни на друштвеним мрежама, али да су они део ширег опуса 
вербалног деликта. Ово, наравно, није први пут да се у емпиријским 
истраживањима покажу разлике у ставовима у односу на ниво обра-
зовања, јер су и нека претходна истраживања (Максимовић и Петров, 
2019) долазила до сличних или истих резултата.

Као што смо рекли у претходном поглављу овог рада, способност 
самих корисника, различитих електронских платформи за друштве-
ну интеракцију, да препознају и најмање индиције вербалног насиља 
од пресудне је важности за примену мера превенције и (само)зашти-
те, барем док не буде осмишљен и имплементиран снажан норматив-
ни оквир с истим циљем. У том смислу, резултати овог истраживања 
показују да су махом сви испитаници који су чинили узорак имали 
непосредно искуство са екстремним ставовима у име одређене рели-
гије, те да већина испитаника преноси да је реч о ставовима којима 
се позива на мржњу и нетрпељивост према припадницима исте или 
различите вере, док један мањи број тих ставова садржи позиве на 
системско истребљење читаве једне верске заједнице. Интересантан 
је податак да међу оним испитаницима који су спорне садржаје до-
живели као позив на системско истребљење апсолутну већину чине 
особе женског пола, што је у сагласности са претходним истражи-
вањима (ОЕБС, 2018) која потврђују да су жене као учеснице у вирту-
елном простору изложеније дигиталном насиљу. Једноставно, брзим 
напретком технологије и доступности исте свим слојевима друштва 
и наглим трендом раста корисника интернета, пре свега друштве-
них мрежа, проблем насиља над женама поприма сасвим нови облик 
који насилницима отвара бројне нове могућности. У условима када 
не постоје ефикасни механизми правне заштите и где свест друштва о 
жени као жртви насиља није на задовољавајућем и потребном нивоу, 
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многе од њих су биле принуђене да постану опрезније, последично 
томе и способније да насиље препознају, што су показали и резултати 
овог истраживања. 

И када је реч о препознавању субјеката, односно корисника 
друштвених мрежа, који најучесталије пропагирају екстремне верске 
ставове, уочава се тенденција разликовања одговора испитаника у од-
носу на степен образовања. Међу испитаницима високог образовања 
међу одговорима на ово питање доминира она опција која као нај- 
учесталије субјекте који пласирају ставове овог карактера препознаје 
невладине организације. Наиме, већина њих се слаже да су невладине 
организације или они који иступају у њихово име, и то првенствено 
оне либералног идеолошког уверења, заправо те које су главни ин-
спиратори негативних ставова усмерених, најчешће, према целој јед-
ној верској заједници. Као најчешћи мотив оваквих ставова испита-
ници наводе тежњу ка исмевању или подвргавању руглу ритуалних 
активности које су у складу са постулатима одређене верске заједни-
це. На другој страни лествице нашла се група одговора испитаника 
средњошколског образовања, који у улози инспиратора или егзеку-
тора радикалних верских ставова виде организације или појединце 
инструисане и плаћене од стране водећих светских хегемона, како би 
девалвирањем припадника одређене вере или читаве верске заједни-
це истакли значај верске групе којој припадају, а коју изједначавају са 
националним идентитетом. Снажно национално осећање и његово 
поистовећивање са религијском припадношћу јесте и најизраженија 
детерминанта унутрашњих (унутардржавних) сукоба, а бројна прет-
ходна истраживања (УНИЦЕФ, 2010; Радоман, 2011; Суботић, 2005; 
Бакић, 2006) су, такође, пронашла корелацију између националистич-
ки мотивисаних ставова, изједначавања верске припадности с истим 
и друштвених сукоба.

Непрестане пропагандне активности једног дела глобалних медија 
усмерене према муслиманима, односно следбеницима ислама, због 
појединачних екстремистичких испада, оличених, у првом реду, ма-
совним терористичким актима, ипак, судећи према резултатима ис-
траживања, јесу створиле делимично осећање нетрпељивости, од-
носно карактеристичан одбрамбени механизам према члановима ове 
верске заједнице на територији Републике Србије. Из ове констата-
ције треба изузети оне домицилне екстремистичке групе које одлазе 
корак даље и заузимају изразито радикални став према свакој гру-
пи различитости, као што су припадници LGBT заједнице, мигранти, 
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националне мањине и томе слично, уз сагласност да сама појава ових 
заједница, не због својствених различитости, представља одређе-
ни безбедносни изазов који, институције безбедносног сектора, не 
угрожавајући њихова права и слободе, не смеју да занемаре. Осећање 
угрожености домаће већинске религије, пак, засновано на конструк-
цији медијске слике о исламу као екстремно радикалној религији, сва-
како је утицало и на објективност самих испитаника приликом одго-
вора на постављена питања, што је код једног броја њих резултира-
ло правим изливом дискриминаторних и радикалних ставова. У тој 
чињеници се налази и главно ограничење овог истраживања, јер би 
резултати свакако били поузданији када би у узорак могла ући само 
она лица способна да емоције оставе по страни и објективно известе 
о својим ставовима и искуствима. Ипак, како је екстремизам засно-
ван на радикалним верским ставовима све присутнији на глобалном 
нивоу, а развој информационо-комуникационих система омогућио 
нове полигоне за његово извођење, сматрамо да је главни допринос 
овог рада у томе што пружа оптималну слику стања ове појаве у на-
шој земљи. 

Закључак

Религију, као трансцедентни појам, треба разликовати од рели-
гиозности која представља субјективни доживљај сваког појединца. 
Управо религиозност са таквим својим карактером и као иманентно 
својство религије доводи до тога да се она у све већој мери доживљава 
као систем веровања, у којем појединци или групе појединаца, зави- 
сно од својих стереотипа и предрасуда, конструишу погрешну перцеп- 
цију њене улоге. Верник, односно учесник религије, у сваком тренут-
ку свог живота требало би да буде на путу ка миру, али у данашњој 
практичној стварности злоупотреба религиозности свакој религији 
доноси и одређени степен фундаментализма. Еклатантни примери 
верског фундаментализма, прихваћени као нова реалност, а који се 
неретко манифестују као радикални терористички акти, поготову 
уз примену нових стратегија и метода које је технолошка револуције 
омогућила, у постхладноратовској трансформацији безбедносних па-
радигми, децидно су показали енормни потенцијал да постану један 
од најважнијих безбедносних изазова 21. века. 
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Имајући у виду да је Балканско полуострво простор на којем егзи-
стирају две највеће монотеистичке религије света – ислам и хришћан-
ство, и узимајући у обзир да су у сваком од претходних сукоба обе ре-
лигије имале своју карактеристичну улогу, осмислили смо и спровели 
ово истраживање како бисмо видели да ли је дигитално доба прона-
шло нове војнике религиозности који би посредством интернет плат-
форми за друштвену интеракцију вршили промоцију и афирмацију 
екстремно радикалних верских ставова. Резултати истраживања су 
показали да друштвене мреже, као специфичан феномен 21. века, за-
сноване на концепту слободе мишљења и говора с идејом да избри-
шу границе различитости између људи, могу бити злоупотребљене у 
циљу дискриминације по више основа. Ипак, екстремистички верски 
ставови који, без сумње, егзистирају и у овом простору само су део 
ширег опуса нетолерантног и насилног понашања, који се у највећем 
броју случајева појављују као изоловани инциденти мотивисани ин-
дивидуалном мржњом, а не као системска и организована активност, 
коју је, услед недостатка адекватног нормативног оквира за њихово 
санкционисање, све теже контролисати. Из тог разлога, судећи према 
резултатима истраживања, реална опасност од верског екстремизма 
у сајбер простору, барем када је реч о Републици Србији, још увек не 
постоји, односно ово још увек није постао простор у којем би орга-
низоване групе примењивале одређене активности у циљу манипула-
ције и регрутације. 

Међутим, специфичност сајбер простора, између осталог, јесте и у 
чињеници да у њему није могуће исцртати граничне линије, што зна-
чи да садржај из било ког дела света врло лако може бити доступан и 
овдашњим корисницима. Ако на то додамо и констатацију да једна од 
најекстремнијих терористичких група – Исламска држава, вођена де-
лом и верским мотивима, активно користи друштвене мреже за про-
пагандне и друге активности којима је циљ да изазову страхопошто-
вање противника и дивљење истомишљеника, јасно је да ове плат- 
форме на тај начин показују свој перспективни потенцијал да поста-
ну ефикасно средство за афирмацију екстремних ставова. На инсти-
туцијама сектора безбедности остаје да тај потенцијал препознају и 
предузму све неопходне мере превенције и сузбијања, а на научној 
заједници остаје да настави са даљим истраживањима ове области и 
да указује на могуће правце из којих претње у сајбер простору могу 
долазити. 
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AFFIRMATION OF RADICAL RELIGIOUS ATTITUDES 
BY MEANS OF SOCIAL NETWORKS

MA Nemanja Stevanovic, PhD Student 
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

From the earliest forms of life until today, man is in constant need of means that would en-
able simpler and faster communication. The evolution of the brain and natural intelligence, as 
well as the technological revolution and the development of artificial intelligence, originally for 
military purposes, created such conditions that allowed oral communication, which involved 
physical presence, to be replaced by virtual, which is completely unconditional in this respect, 
and requires only minimum resources to be practiced. In such an atmosphere, especially in the 
beginning of the 21st century, there has been an expansive growth of offers of new forms of com-
munication, where, judging by the number of users and importance for a modern, practical life, 
social networks have managed best. The viral use of these platforms for social interaction and 
their unstoppable progress have gone a few steps ahead of the possibilities of mankind, bearing 
the consequence that these users often find themselves in the role of victims of unfinished or 
superficially implemented process of shaping social networks into a comprehensive normative 
district. Empirical research conducted using a survey questionnaire showed that users of social 
networks are constantly exposed to some form of intolerant or violent behavior, and that part of 
such behavior is based on extremely radical religious attitudes. However, verbal violence accom-
panied by religious motives, when it comes to social networks, is not a systemic and organized 
activity, although it shows the potential to become so at some point, but is part of an extremist 
opus that includes discrimination based on other criteria of diversity.

Key words: social networks, radicalism, extremism, attitudes, religion, technology, communi-
cation.
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ДОКАЗИВАЊЕ МОБИНГА: ИЗМЕЂУ 
КРИВИЧНОГ И РАДНОГ ПРАВА, 

ТЕОРИЈЕ И СУДСКЕ ПРАКСЕ

Сажетак: Овај рад се бави сагледавањем злостављања на раду као теме ’на граници’ 
теорије и праксе и кривичног и радног права, која представља новум за нашу доктрину и 
судску праксу, из ког разлога јој до сада није била посвећена адекватна пажња. Стога ће 
се најпре одредити шта је то злостављање на раду и која све понашања потпадају под 
ову категорију у смислу домаћих правних аката који регулишу ову област. Такође, по-
требно је поставити и демаркациону линију између мобинга и дискриминације као другог 
најчешћег облика повреде достојанства на раду, будући да се ова понашања често по-
истовећују. С обзиром на то да се стиче утисак, судећи по шароликости судске праксе, да 
мобингу судије приступају на различите начине, биће неопходно анализирати стандарде 
доказивања и доказивости ових облика понашања који важе у кривичном поступку, а и 
оних који важе у радном спору као посебном парничном поступку. Напослетку ћемо дати 
изведене закључке и препоруке за унапређење проблема у овој важној области.
Кључне речи: мобинг, радни спор, достојанство, дискриминација.

Увод

Доношењем Закона о спречавању злостављања на раду у Републи-
ци Србији 2010. године настављен је тренд доношења посебних за-
кона у области заштите људског достојанства на раду, који је годину 
дана раније започет Законом о забрани дискриминације. 

Управо из тога је и проистекла потреба за једним оваквим радом 
који ће на истом месту објединити како теоријске концепте и судску 
праксу тако и различите практичне приступе мобингу и постављање 
граница у односу на друга истоврсна понашања, будући да је невели-
ки број аутора који се бавио искључиво овом проблематиком.
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Како мобинг, тј. злостављање на раду представља један од облика 
повреде људског достојанства, а уједно је и новум у нашој легислати-
ви, доктрини и судској пракси, неопходно је сагледати разлике између 
злостављања на раду у теорији и у судској пракси.

С обзиром на то да је злостављање на раду, поред тога што га за-
брањује истоимени закон, паралелно и кривично дело злостављања 
и мучења прописано Кривичним закоником, намеће се питање од-
носа мобинга у контексту кривичног и радног права, те могућности 
истовременог санкционисања у два различита поступка: кривичном 
и парничном. Такође, са овим питањем је повезано и питање која се 
доказна средства могу користити у овим двама поступцима.

Код нас су чести радови који изучавају злостављање на раду, али 
су они пре свега фокусирани на феноменолошки и етиолошки аспект, 
док су ретки они аутори који су се бавили питањима доказивања мо-
бизирајућих активности, с обзиром на то да је доказни поступак у 
овим случајевима специфичан како у погледу терета доказивања тако 
и у погледу доказних средстава која долазе у обзир и начина на који се 
врши оцена доказа.

Имајући у виду проблематику којом ћемо се бавити, остатак рада 
биће подељен у три целине. У првој целини ћемо се бавити самим пој-
мом мобинга, његовим врстама и дефиницијама које дају релевант-
ни законски и подзаконски акт. Друга целина је посвећена докази-
вању злостављања на раду у кривичном поступку, док је трећи део 
посвећен анализи која је фокус овог рада, а то је доказивање мобинга 
у радном спору.

Појам и врсте злостављања на раду

Да бисмо могли говорити о практичним проблемима мобинга1 и 
његовом доказивању неопходно је одредити шта је то мобинг, тј. зло-
стављање на раду.

Извор заштите од сваког вида злостављања, па и злостављања на 
раду, свакако је уставна одредба да је људско достојанство неприко- 
сновено и да су сви дужни да га поштују и штите (члан 23, став 1. 
Устава Републике Србије). 

1 Овај англицизам је одавно одомаћен код нас и потиче од енглеског глагола ’to mob’, који значи 
„насрнути” или „навалити на некога”, те тако и одражава његову суштину.
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Само злостављање на раду дефинисано је као свако активно или 
пасивно понашање према запосленом или групи запослених код по-
слодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду 
достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, 
положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, 
понижавајуће и увредљиво окружење, погоршава услове рада или до-
води до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену ини-
цијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други 
уговор, као и подстицање или навођење других на овакво понашање 
(члан 6, став 1. и 2. Закона о спречавању злостављања на раду – ЗСЗР). 
Овакво одређење злостављања на раду у складу је са дефиницијом 
коју је дао Међународни биро рада при Међународној организацији 
рада (Lipel and Vezina, 2018: 257).

Историјски посматрано, реч мобинг, која се узима као синоним за 
злостављање на раду, употребљена је први пут од стране етнолога Кон- 
рада Лорена као термин који је описивао понашање животиња у гру-
пи, да би га шведски психолог Хајнц Лејман, који се сматра пиониром 
у области мобинга, почео користити за понашања на радном месту 
како би означио непријатељско и неморално понашање које је систе-
матски усмерено на једну или више особа које се доводе у безизлазну 
ситуацију и које траје најмање једном недељно и најмање шест месеци 
укупно (Leymann, 1996: 168–169).

Да би сликовито приказали феномен мобинга поједини аутори 
оправдано радње злостављања на раду пореде са радњом филма на 
коме су улоге тачно расподељене на оног који мобингује (мобера) и 
жртву (Katana, 2019: 155).

Иако је неспорно да мобинг представља патолошки облик послов-
не комуникације, већ из саме законске дефиниције види се да је овај 
појам широко постављен и да је неопходна његова конкретизација не 
само кроз подзаконске акте већ и кроз судску праксу.2 

Уобичајено се прави разлика између три врсте злостављања: хори-
зонталног, вертикалног и обрнутог злостављања. Хоризонтално зло-
стављање се врши од стране запосленог или запослених према дру-
гом запосленом на хијерархијски истим или сличним радним мести-
ма, док вертикално злостављање врши послодавац према запосленом, 
с тим да се у спровођењу вертикалног злостављања јавља више запо-

2 Ипак, слична дефиниција мобинга прихваћена је у већини земаља света, без обзира да ли се тре-
тира као облик дискриминације, па тако и у Сједињеним Америчким Државама и Канади, како 
на енглеском тако и на француском говорном подручју (Lozanski, 2016: 5). 
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слених којима се од стране послодавца ставља у изглед одређена по-
годност због саучесништва у злостављању (Лубарда, 2015: 156–157). У 
литератури је усвојен и појам обрнутог злостављања у коме је жртва 
сам претпостављени (Лубарда, 2015: 158).

Поред ове поделе, у литератури код нас се помињу и још поједине 
врсте мобинга, које полазе од узрока мобинга или средине у којој се 
обавља. Тако се под емоционалним мобингом сматра злостављање на 
раду чији је узрок лични однос мобера и жртве, под интерперсоналним 
мобингом се подразумева она врста мобинга чији је узрок сама лич-
ност мобера, а чак се као посебна врста издваја и политички мобинг 
који се везује за долазак новог менаџмента на чело неке организације из 
државног или јавног сектора и најчешће почиње доношем нових систе-
матизација (Кићановић, 2011: 13–14). Понеки аутори због фреквент-
ности злостављања у образовним установама као посебну врсту из- 
двајају академски мобинг, те указују на истраживање које је спроводено 
у Турској, у коме се дошло до закључка да у просеку око 30% наставни-
ка сматра да је било изложено мобингу (Erturk, 2013: 171), који је изу-
зетно софистициран и тешко доказив (Rosen et al., 2014: 4).

У кривичноправном смислу, кривично дело злостављања и му-
чења чини онај ко злоставља другог или поступа према њему на на-
чин којим се вређа људско достојанство, а тежи облик кривичног дела 
постоји ако је дело учињено од стране службеног лица у вршењу слу- 
жбе (члан 137, став 1. и 3. Кривичног законика). Став кривичноправ-
не доктрине је да се под злостављањем подразумевају радње које се 
предузимају са умишљајем и које изазивају како телесне тако и ду-
шевне патње слабијег интензитета, с тим да се захтева предузимање 
више сукцесивних радњи (Стојановић, 2020: 514).

Иако постоје бројна кривична дела која би могла својим обележји-
ма обухватити мобинг (нпр. кривично дело Увреда из члана 170. КЗ, 
Угрожавање сигурности из члана 138. КЗ, Прогањање из члана 138а. 
КЗ, Принуда из члана 135. КЗ...), потребно је напоменути да код нас 
злостављање на раду није инкриминисано као посебно кривично 
дело, за разлику нпр. од Казненог закона Републике Хрватске3 који 
предвиђа истоимено кривично дело.

3 Чланом 133, став 1. Казненог закона Хрватске, Народне новине, бр. 125/2011, 144/2012, 56/2015, 
61/2015, 101/2017, 118/2018 и 126/2019, прописано је да ће се казнити казном затвора до две го-
дине ко на раду или у вези са радом другог вређа, понижава, злоставља или на други начин уз-
немирава и тиме наруши његово здравље. Ставом 2. прописано је да се гоњење за ово кривично 
дело предузима по предлогу.
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Мобинг у појединим земљама, па и Босни и Херцеговини, пред-
ставља облик дискриминације. Такав третман злостављање на раду 
има и у међународном праву (Јовановић, 2008: 222). Ипак, нашим За-
коном о забрани дискриминације – ЗЗД, дискриминација, односно ди- 
скриминаторно поступање означава свако неоправдано прављење раз-
лике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, 
ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе, као 
и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен 
или прикривен начин, а који се заснива на неком личном својству: 
раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, имовно стање, инвали-
дитет, осуђиваност... (члан 2, став 1. ЗЗД). Дакле, из саме законске де-
финиције је очигледно да оно што одваја овај вид неједнаког посту-
пања према лицима у односу на друге видове јесте каузална веза са 
неким личним својствима (Рељановић и Петровић, 2011: 191).

Да би се утврдило да неко понашање садржи у себи елементе зло-
стављања на раду неопходно је то доказати у законом прописаном по-
ступку: или у кривичном поступку, што је, по правилу, ретко или у 
парничном поступку, тј. радном спору.

Доказивање мобинга у кривичном поступку

Законик о кривичном поступку – ЗКП садржи каталог доказних 
радњи које је могуће применити: саслушање окривљеног, испитивање 
сведока, вештачење, увиђај, доказивање исправама, узимање узора-
ка, провера рачуна и сумњивих трансакција, претресање и привреме-
но одузимање предмета. С обзиром на природу злостављања на раду 
чини нам се да је од ових доказних радњи могуће применити саслу-
шање окривљеног, испитивање сведока, вештачење и доказивање ис-
правама.

Оно што посебно одликује, али и ограничава доказивање мобинга 
у кривичном поступку у односу на радни спор јесте одредба члана 84 
ЗКП, по којој докази који су прибављени противно одредби члана 16, 
став 1. (незаконити докази)4 не могу бити коришћени у кривичном 
поступку.

4 Наведеном одредбом прописано је да се судске одлуке не могу заснивати на доказима који 
су, непосредно или посредно, сами по себи или према начину прибављања у супротности са 
Уставом, овим закоником, другим законом или општеприхваћеним правилима међународног 
права и потврђеним међународним уговорима, осим у поступку који се води због прибављања 
таквих доказа.
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Наведене одредбе о незаконитим доказима иманентне су савреме-
ним кривичним поступцима и последица су важења доказне концеп-
ције о „плодовима отровног дрвета” (енгл. Fruit of the poisonous tree 
doctrine), која је настала у англо-америчком кривичном процесном 
праву, где се иницијално везивала за правну неваљаност доказа до 
којих се дошло након испитивања осумњиченог које је обављено у 
супротности са законским и уставним гаранцијама (Шкулић, 2015: 
189–190).

Ово је посебно важно у контексту аудио и видео записа које је са-
чинила жртва мобинга и који би могли да представљају и остварење 
обележја неког кривичног дела, као нпр. Неовлашћеног прислушки-
вања и снимања из члана 143, став 1. КЗ,5 будући да наведени записи 
могу врло често да се појаве као доказни предлог у предметима који 
се тичу мобинга, услед прибегавања жртве да, у недостатку сведока 
или њиховог страха од сведочења, обезбеди материјални доказ о пре-
трпљеном мобингу. За разлику од парничног поступка, у коме би ко-
ришћење наведених доказа било дозвољено, у кривичном поступку, 
на основу концепције о „плодовима отровног дрвета”, ови докази би 
били сматрани незаконитим доказима и не би се могли користити у 
поступку. Такође, у кривичном поступку не постоји обрт терета до-
казивања у предметима за злостављање, као што је то случај у радном 
спору, већ је терет доказивања на тужиоцу, а суд пресуду може засно-
вати само на чињеницама у чију је извесност потпуно уверен, тако да 
је суд у случају сумње дужан да поступи по правилу in dubio pro reo, 
тј. „у сумњи у корист окривљеног” (Бановић и Бејатовић, 2019: 251).

Супротно правилу које лимитира могућност доказивања мобинга у 
кривичном поступку, треба скренути пажњу на чињеницу да, супрот-
но од радног спора у коме, сагласно одредби члана 6, став 1. ЗСЗР, да 
би се утврдило злостављање, понашање мора да има репетитивни ка-
рактер, тј. да се понавља, за остварење обележја кривичног дела није 
неопходно понављање, што олакшава санкционисање случајева који 
су се догодили само једанпут на радном месту (Тањевић, 2017: 64). 

Прва пресуда у Републици Србији за злостављање на раду донета 
је 2008. године у кривичном поступку пред тадашњим Општинским 
судом у Јагодини и потврђена је од стране Окружног суда у Јагодини, 

5 Ово кривично дело чини ко посебним уређајима неовлашћено прислушкује или снима разговор, 
изјаву или какво саопштење који му нису намењени. Проблем у пракси настаје приликом 
тумачења дела одредбе који гласи „који му нису намењени”, што отвара простор за тумачење да 
није кривично дело уколико се неовлашћено прислушкује или снима облик комуникације који 
је намењен лицу које снима, по правилу саговорнику.
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а којом пресудом је уредник локалног недељника осуђен због мобинга 
на штету запослене новинарке. Такође, у кривичном поступку за кри-
вично дело Злостављање и мучење из члана 137. КЗ био је осуђен и на- 
челник једне здравствене установе пред Окружним судом у Неготину 
(Балтезаревић, 2012: 60). 

Без обзира на нове могућности које доноси поступак по ЗСЗР, ин-
тересантно је поменути правноснажну пресуду Основног суда у Но-
вом Саду К 3843/13, од 09.11.2015. године, по којој је оптужени огла-
шен кривим за кривично дело из члана 122, став 1. КЗ, које је извр-
шено на радном месту, а која пресуда је донета након почетка при-
мене ЗСЗР. Поводом истог догађаја запослена – приватна тужиља у 
кривичном поступку, иницирала је радни спор по одредбама ЗСЗР, у 
коме је тужбени захтев одбијен као неоснован одлуком Вишег суда у 
Новом Саду, а коју је потврдио и Апелациони суд у Новом Саду (пре-
суда Гж1 255/16 од 11.02.2016. године) са образложењем да се радило 
о појединачном случају, без временског континуитета и који се као 
такав не може сматрати злостављањем на раду у смислу посебног за-
кона. Наведени случај илуструје да је, без обзира на неке погодности 
које даје посебан закон, некад лакше и брже остварити правну зашти-
ту у кривичном поступку.

Доказивање мобинга у парничном поступку

Радни спор представља једну од посебних врста парничног по-
ступка и води се на основу ЗСЗР, а на поступак се сходно примењује 
Закон о парничном поступку – ЗПП.

Доношење посебног закона који ће регулисати материју докази-
вања злостављања на раду и друга питања у вези са тим представља 
корак напред у односу на постојећу легислативу јер, с једне стра-
не, истиче значај ове области у јавности чиме ствара подстрек по-
тенцијалним жртвама да заштите своја права, а, са друге, омогућава 
специјализацију судија које би судиле у предметима мобинга у од-
носу на остале парничне судије. Сличан посебан закон донела је и 
Црна Гора пар година након Србије – Закон о забрани злостављања 
на раду.

ЗПП наводи следећа доказна средства која се примењују у пар-
ничном поступку: увиђај, доказивање исправама, саслушање сведо-
ка, вештачење и саслушање парничних странака. Примена свих ових 
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доказних средстава долази у обзир и у радном спору који се води по-
водом злостављања на раду.

Оно што је, међутим, интересантно јесте да у споровима поводом 
мобинга, због чињенице да је тешко обезбедити наведене доказе, 
странка може да прибегне сачињавању аудио и видео записа како би 
доказала релевантне околности. Наиме, с обзиром на чињеницу да 
су по правилу сви потенцијални сведоци запослени код туженог, те- 
шко је очекивати да ће бити спремни да дају исказ на штету свог на-
дређеног, у страху од губитка посла. У тој ситуацији, а када не би било 
других доказа, нашла би се реч против речи: тужилац у парници би 
тврдио да је претрпео злостављање на раду, а тужени да злостављања 
није било.

Овај проблем је донекле ублажен правилом о терету доказивања, 
по коме је, ако је у току поступка тужилац учинио вероватним да је 
извршено злостављање на раду, терет доказивања да није било так-
вог понашања на послодавцу (члан 31. ЗСЗР). Наведена одредба пред-
ставља покушај успостављања процесноправне једнакости странака, 
чије су могућности и изгледи на успех неједнаки: послодавац је a priori 
супериорна страна и има већи потенцијал да прикупи доказе у своју 
корист. У једној од пресуда суд, сагласно овом правилу, није поклонио 
веру исказима сведока – запослених код туженог, са образложењем 
да околност да нису чули да је директор туженог викао на тужиљу не 
значи да се то није догодило, а при чему је тужиља ту околност „само 
учинила вероватном” (пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 
1104/13 од 10.04.2013. године). Иако „учинити вероватним” подразу-
мева нижи степен доказаности неке тврдње од извесности, не би било 
добро да странка која је тужилац у поступку препусти суду да покло-
ни веру само њеном исказу, који би, уз то, вероватно био и деманто-
ван исказима сведока послодавца.

У оваквим ситуацијама поставља се питање шта би било са аудио 
или видео записима које је сачинио или тужилац у поступку лично 
или неко други.

Наведени записи могли би се подвести под тзв. нова доказна сред-
ства која закон изричито не помиње, под којима се подразумевају по-
даци на тонским и видео тракама, CD-овима, компјутерским запи-
сима, за које се сматра да су допуштени тек ако суду и странкама не 
стоје на располагању непосредни докази и да оваква доказна средства 
треба квалификовати, сходно инкорпорисаном садржају, као једно од 
законом регулисаних доказних средстава (Јакшић, 2017: 479). Уз то, у 
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парничном поступку не важи доследно на основу закона забрана упо-
требе правно неваљаних доказа.

На сличној позицији када је у питању парнични поступак стоји и 
судска пракса апелационих судова. У једној одлуци из 2015. године 
Апелациони суд у Новом Саду прихватио је извођење доказа преслу-
шавањем аудио записа, који је био поткрепљен налазом и мишљењем 
вештака да на преслушаном снимку нису вршене измене разговора, 
нити постоје трагови било какве манипулације снимком разговора. 
Штавише, суд је у овој ситуацији одбио извођење доказа саслушањем 
сведока, као и сачињавањем транскрипта, са образложењем да је из-
веден доказ преслушавањем CD-а и да би саслушање сведока пред-
стављало сувишно понављање, а да састављање транскрипта није 
предвиђено ЗПП-ом (пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж 
4006/14 од 07.05.2015. године). 

Имајући у виду наведене разлоге, употреба ових нових доказних 
средстава, које не би требало сматрати индицијама већ доказима, пре 
свега због њихове поузданости, а у садејству са правилом о обрнутом 
терету доказивања, пружа стварне могућности за ублажавање нејед-
накости која постоји између запосленог и послодавца. 

Такође, требало би осврнути сe и на одредбу шта се не сматра под 
злостављањем на раду, будући да та одредба може да има реперку-
сије на плану доказивања мобинга. Наиме, под злостављањем се не 
сматрају појединачни акти послодавца којим је решавано о правима, 
обавезама и одговорностима из радног односа, против којих запосле-
ни има право на заштиту у другом поступку; ускраћивања или онемо-
гућавања права утврђених законом, општим актом и уговором о раду, 
чија се заштита остварује у поступку код послодавца и пред надлеж-
ним судом, повремене разлике у мишљењима, проблеми и конфликти 
у вези са обављањем радних задатака, осим ако немају циљ да повреде 
достојанство запосленог, итд (члан 13. Правилника о правилима по-
нашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом 
од злостављања на раду).

Иако, дакле, наведене активности не би могле да представљају зло-
стављање на раду, оне би могле представљати доказ (или пак инди-
цију) да постоји злостављање на раду, ако се утврди да су та пона-
шања спроведена intuitu personae, са циљем стварања непријатељског 
окружења, а не у складу са начелом адекватности и сврсисходности 
(Кићановић, 2011: 17), што је по правилу случај када се појединачни 
акт користи као средство мобинга (Ђукић, 2017: 107). У том смислу, 
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коришћење наведених активности као доказа у поступку значајно је 
да би се утврдиле радње које представљају злостављање на раду, а које 
у себи садрже одредницу „неоправдано” (нпр. неоправдано прекомер-
но надзирање рада, неоправдано онемогућавање запосленог да гово-
ри и износи своје мишљење), будући да се неоправданост неког пона-
шања најбоље може илустровати кроз друге истоврсне случајеве. Тако, 
рецимо, као једна од индиција на основу које се може извести закљу-
чак о постојању мобинга јесте и дуготрајно испитивање и надзирање 
запосленог због наводних повреда радних обавеза, а да се истовреме-
но не покреће одговарајући правни поступак, тј. дисциплински посту- 
пак (Урдаревић и Радуловић, 2016: 363–364). Осим тога, у ситуацији 
када запослени сматра да је појединачни акт послодавца (анекс уго-
вора о раду, упозорење или акт о престанку радног односа) у узроч-
но-последичној вези са злостављањем на раду, целисходно би било да 
судску заштиту остварује у једном поступку (Ђукић, 2012: 129–130).

Када је реч о понављању радње злостављања, треба имати у виду 
да се понављајућа природа злостављања не мора испољити у односу 
на сваку појединачну активност, већ да злостављање може успоста-
вити више истих или сличних активности међу којима постоји од-
ређена веза. Наведено тим пре јер неке активности, када се посма-
трају изоловано, могу деловати безначајно, али њихова садржина и 
значење добијају на тежини услед учесталог понављања тако да, аку-
мулацијом, могу прерасти у насиље (Ковачевић, 2016: 230–231).

Помоћ у препознавању и доказивању злостављања на раду може 
да пружи и утврђивање да ли конкретно понашање пролази кроз од-
ређене фазе, које су постављене у страној литератури. Тако се истиче 
да је прва фаза мобинга нерешен конфликт, друга напади психолошке 
и вербалне природе, трећа фаза је проширење конфликта на руковод-
ство код послодавца, четврта је стигматизација запосленог и његово 
таргетирање као дежурног кривца, док у петој необавезној фази за-
послени напушта радну средину (Schallcross et al., 2010: 28). Наравно, 
ове фазе треба схватити условно, при чему се могу преплитати, док 
неке могу и изостати (Leymann, 1990: 121–122). Исти случај је са пу-
токазима који се дају кроз појам „мобинга празног или пуног стола”, 
будући да саму околност недавања радних задатака или давања пре-
великог броја задатака изоловано треба третирати индицијом, али 
не и доказом, јер до тога може довести различит број околности. У 
неколико предмета код нас је доказан „мобинг празног стола”, док у 
анализираним пресудама није било „мобинга пуног стола” (пресуде 
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Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1232/14. од 01.10.2014. годи-
не, Гж1 1329/15. од 06.07.2015. године, Гж1 1823/16. од 22.06.2016. го-
дине). У једном предмету суд је утврдио „мобинг празног стола”, а у 
образложењу одлуке наведено је да је закључено да је „тужиља била 
неомиљена код туженог због вођења већег броја парница против ту-
женог”, те да је та околност представљала мотив за недавање радних 
задатака запосленом (пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж1 
379/16 од 29.02.2016. године).

Неке радње због своје хетерогене природе нису могле на законо-
давном нивоу бити сврстане ни у групу радњи које јесу злостављање 
ни у групу које то нису, па је зато препуштено судској пракси да по 
казуистичком принципу, који се ипак не сме претворити у арбитрер-
ност, одређује има ли места утврђењу да је било мобинга. Тако је суд 
закључио да се слање анонимних пријава, а из којих се видело да су 
усмерене на целокупно руководство тужене, не може сматрати зло-
стављањем тужиље на раду, пре свега јер нису биле усмерене на њу 
као појединца (пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж1 1195/16 
од 13.05.2016. године).

Без обзира на претходне чињенице и закључке, наша судска пракса 
је меандрирала откако је мобинг постао законска категорија и, с об-
зиром на честе интервенције апелационих судова у првостепене пре-
суде, стиче се утисак да судије различито приступају овој материји.

На истраживању које смо спровели на узорку од случајно изабра-
не 52 пресуде које је донео Апелациони суд у Новом Саду6, мобинг је 
доказан у 18 предмета (36% анализираних предмета), док је у 32 (64% 
анализираних предмета) одбијен тужбени захтев. Две пресуде су уки-
нуте и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење, док је 
8 пресуда преиначено.7

Осим тога, Апелациони суд у Нишу је од 5 посматраних предмета 
у два утврдио злостављање на раду, у два је нашао да нема мобизи-
рајућих радњи, док је у једном укинута одлука.

Из наведеног се може закључити да, иако није ретко да суд утврди 
да злостављања није било, тј. да није доказано да га је било, нису тачне 

6 Интересантно је да је, према доступним показатељима, прва пресуда којом је по ЗСЗР утврђе-
но злостављање на раду донета у Војводини. Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 
651/13 од 15.05.2013. године, којом је потврђена Пресуда Основног суда у Суботици, П1 194/11 
од 08.11.2012. године.

7 Уколико у тексту није другачије напоменуто, све одлуке су преузете са интернет адресе: https://
sudskapraksa.sud.rs/sudska-praksa. У списку литературе су дате само пресуде које су цитиране, а 
не и све које су анализиране у овом делу рада за потребе прикупљања статистичких података.
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у лаичкој, а понекад и стручној јавности присутне тврдње да је мо-
бинг недоказив. Штавише, велики број тужбених захтева је одбијен 
јер се радило о појединачним конфликтима, тј. није било временског 
континуитета, односно понављања радње која би се могла сматрати 
злостављањем, а не због недостатка доказа. Такође, судови су одбија-
ли тужбене захтеве због недостатка пасивне легитимације на страни 
туженог – зато што је тужба поднета против извршиоца злостављања, 
а не против послодавца (пресуда Апелационог суда у Новом Саду 
Гж1 1927/14 од 14.08.2014. године), супротно одредби члана 29, став 
1. ЗСЗР, док је у другом случају тужбени захтев одбијен јер тужилац 
никакве доказе није предложио за своје наводе, па чак ни своје са-
слушање у својству странке (пресуда Апелационог суда у Новом Саду 
Гж1 1293/12 од 18.07.2012. године), што је неопходна претпоставка да 
би суд утврдио душевни бол и одмерио правичну накнаду у смислу 
члана 200, став 1. Закона о облигационим односима. Дакле, тужбени 
захтеви су одбијени због непостојања законских претпоставки да се 
утврди злостављање у смислу члана 6, став 1. ЗСЗР, а не због резултата 
доказног поступка.

Закључак

Мобинг представља изузетно нов и сложен феномен, како за до-
маће законодавство тако и за судску праксу. Постоји велики број де-
финиција мобинга од којих ниједна није универзално прихваћена због 
хетерогености понашања која се доводе под окриље овог појма, али се 
све своде на стварање непријатељског, понижавајућег и увредљивог 
окружења.

Република Србија је 2010. године донела посебан закон којим је ре-
гулисана ова материја, од када је омогућено да се злостављање на раду 
доказује у радном спору. До тада (мада ни сада нема препрека за то) 
злостављање на раду се доказивало у кривичном поступку, у складу 
са кривичнопроцесним правима. Доказивање мобинга у радном спо-
ру разликује, пре свега, правило о обрту терета доказивања, флекси-
билност у погледу употребе доказних средстава, али и чињеница да 
радња злостављања мора имати репетитивни карактер.

Судска пракса по питању мобинга није изнедрила прецизније кри-
теријуме од оних који су постављени законским и подзаконским ак-
том и, судећи по одбијању великог броја тужбених захтева који су 
очигледно неосновани, чини се и да пуномоћници из реда адвоката 
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нису адекватно упознати са овом проблематиком. Стога је неопход-
но уједначити судску праксу у области мобинга, континуирано орга-
низовати семинаре и едукације, како би се свим интересним групама 
омогућило свестрано проучавање овог изузетно важног проблема. У 
том смислу је неопходно направити дистинкцију између мобинга и 
других облика повреде достојанства на раду, од којих се посебно из-
дваја дискриминација, иако је са аспекта процесних одредби докази-
вање дискриминације врло слично доказивању мобинга.
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PROVING MOBBING BEHAVIOR: BETWEEN CRIMINAL AND 
LABOUR LAW, LEGAL THEORY AND JURISPRUDENCE

MA Aleksandar Kvastek, PhD Student 
University of Belgrade, Faculty of Law

Summary

In this paper is analyzed mobbing behavior as a new and complex phenomenon for domestic 
legislation and jurisprudence in the Republic of Serbia. Despite the fact that there is a great number 
of definitions of maltreatment at workplaces, all of them are based on making hostile, humiliating 
and degrading environment at work. Since the serbian Act on Prevention of Harassment at Work 
is adopted in 2010, judicial protection for employees is provided not only in criminal procedure in 
line with the rules of Criminal Code and the Code of Criminal Procedure but also ih the civil trial. 
Proving mobbing behaviour in civil trial is different from criminal procedure regarding the turn-
over of the burden of proof, different kinds of admissible evidence and the rule of repetition of be-
havior which is considered to be mobbing. Altough the Act on Prevention of Harassment at Work 
is in force during ten years, we have not found precise criteria in the jurisprudence for remarking 
the hrassment at work and it is one of the reasons why appellate courts intervene in the decisions of 
higher courts regarding the mobbing behavior.

Key words: mobbing behavior, civil action, human dignity, discrimination.
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ДИРЕКТОР КАО ОДГОВОРНО ЛИЦE – 
ПОЈЕДИНИ КОМПАНИЈСКОПРАВНИ 

И КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Сажетак: Најчешће се говори о директорима привредног друштва као потенцијалним 
субјектима кривичноправне одговорности (при томе се под појмом ’директор’ подразу- 
мевају и чланови управљачких и надзорних органа привредног друштва и инокосни ди-
ректори). С тим у вези, јавља се питање да ли је та одговорност једнако примењива 
и на лица која на други (посредан, односно неформалан) начин контролишу управљање 
друштвом, односно на лица која у формалном смислу речи нису директори. С идејом одго-
вора на наведено питање, у првом делу рада сагледан је компанијскоправни појам ’дирек-
тора’ с аспекта упоредноправних тенденција (директори по праву, фактички директо-
ри, директори из сенке) и позитивних прописа наше државе. Дат је и осврт на последице 
које обухват субјеката имовинске одговорности према привредном друштву (у делу те 
одговорности која се односи на дужности према привредном друштву) има на обухват 
субјеката два кривична дела садржана у компанијском закону. У централном делу рада 
детаљно је анализиран појам одговорног лица у правном лицу, као знатно шири појам од 
појма директора. Наиме, директори привредног друштва представљају само једну (мада 
у пракси најчешћу) категорију потенцијално одговорних лица у правном лицу. Закључе-
но је да сама дефиниција одговорног лица из Кривичног законика углавном надомешта 
евентуалне недостатке формалноправно суженог појма директора из Закона о привред-
ним друштвима будући да као одговорно лице препознаје и лице коме је ’фактички по-
верено обављање послова управљања, надзора и других послова из делатности правног 
лица’ (мада само значење ’фактички поверених послова’ није лишено недоумица). Друго 
је питање оправданости ’ширења’ тог појма у односу на матични закон – што је, та-
кође, анализирано у овом раду. Коначно, дати су закључци и предлози потенцијалног уна-
пређења законодавног оквира.
Кључне речи: субјекти кривичноправне одговорности, одговорно лице, директор, 
привредно друштво.
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Увод

Посебан положај, односно дужности одређених субјеката у 
привредном друштву нужно свој коректив налазе на пољу правне 
одговорности у складу са принципом „нема моћи без одговорности” 
(Хавенга [Havenga], 1995: 307). С тим у вези, уобичајен начин преи- 
спитивања рада управе друштва, односно одлука које управа доноси, 
остварује се активирањем статусне, имовинске или казнене одговор-
ности директора (Јовановић и сар., 2020: 574).1 Казнена одговорност 
директора привредног друштва постоји када директор изврши кри-
вично или друго казнено дело (Јовановић и сар., 2020: 574). Најчешће 
се под појмом директор (термин „директор” се у овом раду кори-
сти тако да обухвата како члана управљачких и надзорних органа у 
привредном друштву тако и инокосног директора)2 подразумева лице 
које је тај статус стекло на основу закона и у складу са законом, одно- 
сно које је директор у формалном смислу речи. Међутим, потребно је 
узети у обзир чињеницу да постоје други начини посредног контро-
лисања управљања друштвом – без стицања формалног статуса ди-
ректора (Дејвис [Davies], 2008: 240). Дакле, питање које се поставља 
јесте да ли су, поред лица која су директори у формалном смислу те 
речи, субјекти кривичноправне одговорности и она лица која фак-
тички обављају функцију директора без обзира што нису изабрана на 
законом прописан начин (фактички директори) или која иза парава-
на оркестрирају управљањем друштвом (директори из сенке) (Радо-
вић, 2010: 40–41). 

1 Статусна одговорност директора привредног друштва подразумева могућност разрешења ди-
ректора од стране надлежног органа друштва, односно од стране суда, и у основи представља 
чисто компанијскоправну тему уређену компанијским законима. У Републици Србије је ста-
тусна одговорност директора уређена Законом о привредним друштвима, „Сл. гласник РС”, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 (даље у фуснотама: ЗПД). 
О имовинској (грађанскоправној) одговорности директора и вези те одговорности са кривич-
ноправном одговорношћу биће више речи у наставку рада.

2 У складу са ЗПД, управљање друштвом са ограниченом одговорношћу и управљање акционар-
ским друштвом може бити организовано као једнодомно или дводомно (друштво има слободу 
избора између два наведена система управљања). Систем управљања код друштава са ограниче-
ном одговорношћу одређује се оснивачким актом, док се код акционарског друштва опредељује 
статутом, чл. 198. и 326. ЗПД. Код друштва са ограниченом одговорношћу, у случају једнодомног 
управљања органи друштва су: скупштина и један или више директора. У случају дводомног 
управљања, органи друштва са ограниченом одговорношћу су: скупштина, надзорни одбор и 
један или више директора (чл. 198. ЗПД). Код акционарских друштава, у случају једнодомног 
управљања, органи друштва су: скупштина и један или више директора, односно одбор дирек-
тора. У случају дводомног управљања, органи друштва су: скупштина, надзорни одбор и један 
или више извршних директора, односно извршни одбор (чл. 326. ЗПД).
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У тражењу одговора на наведено питање најпре је анализиран 
компанијскоправни појам директора с аспекта упоредноправних 
тенденција (директори по праву, фактички директори, директори 
из сенке) и домаћих прописа. Потом је, имајући у виду да директо-
ри представљају једну (најчешћу) „категорију” потенцијално одговор-
них лица у правном лицу, у смислу Кривичног законика РС (у даљем 
тексту: КЗ)3, детаљно анализиран и појам одговорног лица у правном 
лицу који је садржан у том законику. Закључено је да и нека од лица 
која посредно учествују у управљању друштвом јесу субјекти кривич-
не одговорности, и то захваљујући одредби чл. 112, ст. 5 КЗ у којој је 
прописано да се „одговорним лицем у правном лицу сматра лице које 
на основу закона, прописа или овлашћења врши одређене послове 
управљања, надзора или друге послове из делатности правног лица, 
као и коме је фактички поверено обављање тих послова (…).” Ипак, да 
би се једно лице, чији је утицај на управљање друштвом посредан, од-
носно неформалан, на основу наведене одредбе сматрало кривично-
правно одговорним, потребно је да кумулативно буде испуњено више 
услова који су детаљно анализирани у овом раду. Додатно, сама одред-
ница „фактички поверено обављање послова” може изазвати недоуми-
це у пракси, те је у овом раду тај појам, такође, детаљније сагледан. 

Појам директора

Уопште о појму директора

Директори по праву су чланови Управног одбора у континенталној 
пракси или борда директора у англосаксонској пракси (којима треба 
додати извршне директоре – менаџмент, који обављају оперативне 
послове дневног руковођења), било да су независни (или неизвршни) 
или извршни (Васиљевић, 2011: 18, фн. 19). У Европској унији, појам 
директора обухвата сва она лица која су чланови административних, 
управљачких или надзорних органа у друштву (Препорука Европске 
комисије о неизвршним директорима и комисијама Управног одбора, 
тачка 2.2).4 Наведена лица су директори по праву (de jure директори), 

3 „Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

4 Препорука Европске комисије о неизвршним директорима и комисијама Управног одбора. 
Commission Recommendation of 15 February 2005 on the Role of Non-executive and Supervisory 
Directors of Listed Companies and on the Committees of the (Supervisory) Board, Official Journal, 
L 52, од 25.2.2005.
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односно то су лица која су именована на место директора у складу с 
правилима која уређују тај избор, која су се прихватила те функције и, 
коначно, која нису разрешена са те функције, односно која нису по-
днела оставку (Mayson et al., 2004: 463). Имајући у виду наведено, 
лица у односу на која су побројани услови испуњени у управљању 
друштвом учествују на основу свог ex lege статуса именованог дирек-
тора (Mayson et al., 2004: 463).

Међутим, учествовање у управљању друштвом може се оствари-
ти и посредно, без својства директора у формалноправном смислу. 
Наиме, посредно учествовање у управљању друштвом врши се до-
ношењем или учествовањем у доношењу одлука које утичу на по-
словање друштва у целини или у претежном делу, коришћењем ов-
лашћења којима се остварује значајан ефекат на финансијску пози-
цију друштва, давањем налога, упутстава или савета директорима 
друштва знајући да су директори навикнути да раде у складу са тим 
упутствима или са намером да директори поступе у складу са њима 
(аустралијски Закон о акционарским друштвима, енгл. Corporations 
Act из 2001. године, чл. 206А(1)5).

Управо имајући у виду наведене могућности посредног учество-
вања у управљању друштвом, у неким правним системима дефини-
ција појма директора обухвата и фактичке директоре и директоре 
из сенке. Тако је у енглеском праву директор дефинисан на начин да 
обухвата свако лице које дела као директор (обавља послове из дело-
круга послова директора), без обзира којим се именом назива. На-
ведена дефиниција обухвата и директоре који то својство имају на 
основу самог закона, али и фактичке директоре (UK Companies Act 
(2006)6, одељак 250). Појам фактичког директора остаје доста нео- 
дређен (Васиљевић, 2011: 18, фн. 19). У сваком случају то нису лица 
која су директори по праву и која формално заузимају такве позиције 
у друштву по основу којих имају и формалне одговорности (Васиље-
вић, 2011: 18, фн. 19). Дакле, ако лице предузима радње из делокруга 
надлежности лица која се сматрају de jure директорима и поред тога 
што само то лице не испуњава услове да би се сматрао директором по 
праву – оно јесте (фактички) директор (Mayson et al., 2004: 532). Фак-
тичким директорима сматрала би се и лица која су изабрана на функ-
цију директора, али постоје одређени недостаци у вези са тим избором 

5 Радовић, 2010: 36.
6 У даљем тексту: CA (2006).
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или у вези са квалификацијама тих лица.7 Свакако, та лица, иако де-
лају као директори, формалноправно то нису, међутим, радње које су 
та лица преузела пре него што је недостатак у вези са њиховим избо-
ром откривен имају правно дејство (Хавенга, 1995: 308). С обзиром на 
то, у случају да је таквим радњама учињено кривично дело чини се да 
би та лица требало да буду субјекти кривичне одговорности.

Поред појма фактички директор, у вези са посредним утицајем на 
управљање друштвом јесте и појам директора из сенке, односно лица 
у складу са чијим налозима лица која се сматрају de jure директорима 
поступају.8 С тим у вези, поједини правни системи дефинишу појам 
директора из сенке (CA (2006), одељак 251). Наиме, у енглеском праву 
директор из сенке дефинисан је као лице у складу с чијим налозима и 
инструкцијама директори поступају9 (при чему се давање професио-
налних савета од стране лица чија је то делатност не сматра давањем 
налога и инструкција у смислу наведене дефиниције, те се професио-
нални саветници не сматрају директорима из сенке).

Домаћи правни оквир

Будући да ЗПД не садржи дефиницију појма „директор”, долазимо 
до питања да ли се под појмом „директор” подразумева и лице које 
врши посредан утицај на управљање друштвом, односно лице које 
није de jure директор.

7 У судској и пословној пракси сматра се да се у позицији фактичког директора, односно 
директора из сенке налази лице које директно, или преко неког другог лица, врши континуиран 
утицај на управљање одређеним друштвом, било да то чини под окриљем или уместо његових 
законских заступника. Васиљевић, 2013: 202. 

8 Иако би се и директори из сенке могли сматрати фактичким директорима (јер се њихова „воља” 
спроводи), у овом раду направљена је јасна разлика између појма фактичких директора и 
директора из сенке.

9 Свакако, да би се једно лице сматрало директором из сенке неопходно је да директори компа-
није поступају у складу с упутствима и инструкцијама датим од стране тог лица на регулар-
ној основи, током дужег временског периода. На наведено упућује и терминологија енглеског 
закона у складу са којом је директор из сенке ”a person in accordance with whose directions or 
instructions the directors of the company are accustomed to act”. Примера ради, у случају Secretary of 
State for Trade and Industry v Deverell, из 2001. године, суд је закључио да није неопходно доказа-
ти да једно лице даје инструкције у погледу свих радњи директора, али је потребно доказати да 
то лице има стварни утицај на пословање привредног друштва; затим, одлуку о томе да ли од-
ређена комуникација треба да буде третирана као инструкција, односно упутство, доноси суд; 
поред тога, савет (осим професионалних савета од стране лица чија је то делатност) може бити 
третиран као инструкција, односно упутство; такође, није неопходно доказати да су директори 
прихватили подређен положај, односно да су се одрекли својих овлашћења и, на крају, иако се 
користи термин директор из сенке, заправо је могуће да лице буде „директор из сенке” на отво-
рен начин (није неопходно да „вреба из сенке”). Mayson et al., 2004: 464. 
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У циљу давања потпуног одговора на наведено питање најпре је 
анализиран обухват појма директора у смислу одговорности директо-
ра привредног друштва за штету проузроковану привредном друштву 
(имовинска, односно грађанскоправна одговорност) која се углавном 
везује за повреду дужности директора према друштву.10 Наиме, ЗПД 
предвиђа да су субјекти посебних дужности према друштву: орта-
ци и комплементари; чланови друштва са ограниченом одговорно-
шћу који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва11 
или контролни члан тог друштва;12 акционари који поседују значајно 
учешће у основном капиталу друштва или контролни акционар тог 
друштва; директори, чланови Надзорног одбора, заступници и проку-
ристи; и ликвидациони управник. Прописано је и да се оснивачким 
актом, односно статутом могу и друга лица одредити као лица која 
имају посебне дужности према друштву (чл. 61. ЗПД).

Наведена лица субјекти су следећих дужности: пажње, пријављи-
вања послова и радњи у којима постоји лични интерес, избегавања су-
коба интереса и чувања пословне тајне (чл. 63, 65, 69. и 72. ЗПД). По- 
ред тога, сва наведена лица, осим ликвидационог управника, субјек-
ти су и дужности поштовања забране конкуренције (чл. 75. ЗПД). У 
случају да неко од наведених лица повредом односне дужности пре-
ма друштву проузрокује штету друштву – друштво против тог лица 
може иницирати поступак за накнаду штете.

У теорији се наводи да када ЗПД говори о „лицима са дужностима 
према друштву” има у виду све директоре, независно од њихове кла-
сификације (директори по праву, фактички директори, унутрашњи 
и спољни директори, независни директори и директори који имају 
интереса у одређеном послу, директори и административни руково-

10 Ипак, ЗПД садржи и општу одредбу о одговорности директора за штету проузроковану 
привредном друштву. У складу са том одредбом, директор одговара друштву за штету коју му 
проузрокује кршењем било које одредбе закона (ЗПД), статута или одлуке скупштине. Домен 
поменуте опште одредбе о одговорности директора за штету проузроковану привредном 
друштву шири је у односу на посебну одредбу која се односи „само” на повреду дужности 
будући да за предмет има одговорност за штету по основу кршења било које одредбе закона, 
статута или одлуке скупштине. С друге стране, та одредба је по персоналном домашају ужа јер 
се односи само на директоре друштва, док су директори друштва само нека од лица која имају 
дужности према привредном друштву. Видети више о правној природи одговорности за штету 
чланова управе привредног друштва: Величковић, 2012: 114–122; Јовановић и сар., 2020: 574; М. 
Васиљевић, 2013: 199–201.

11 Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са другим лицима 
која са њим делују заједно, поседује више од 25% права гласа у друштву (чл. 62, ст. 3. ЗПД).

12 Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек када то лице самостално или са 
повезаним лицима поседује већинско учешће у основном капиталу друштва (чл. 62, ст. 6. ЗПД).
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диоци, присутни и одсутни директори на седници одбора, „тобожњи 
директори или „директори фигуре” и слично) (Васиљевић, 2011: 18).

Свакако, не треба изгубити из вида чињеницу да су у пракси ди-
ректори из сенке најчешће велики акционари (као и банке као пове-
риоци) (Радовић, 2010: 41, фн. 38). С тим у вези, у складу са одредбом 
чл. 61. ЗПД, чланови друштва са ограниченом одговорношћу, односно 
акционари који имају значајно учешће (поседују више од 25% права 
гласа у друштву), јесу субјекти наведених дужности и тиме субјекти 
грађанскоправне одговорности. Такође, као посебно именована „лица 
са дужностима према друштву наведени су и чланови Надзорног од-
бора, заступници и прокуристи”. Међутим, анализом одредаба ЗПД, 
следи да законске одредбе формалноправно препознају једну катего-
рију директора (и чланова Надзорног одбора) – именоване (de jure) 
директоре (односно чланове Надзорног одбора). Наиме, када се ради 
о друштву са ограниченом одговорношћу, директора именује и разре- 
шава скупштина, односно Надзорни одбор ако је управљање друштвом 
дводомно (чл. 219. и 220. ЗПД). Када је у питању акционарско друштво, 
директоре именује и разрешава скупштина (чл. 384. и 395. ЗПД). Чла- 
нове Надзорног одбора бира и разрешава скупштина (чл. 229, 231, 
395, 434, 439. ЗПД). Дакле, формалноправно гледано, ЗПД препознаје 
само директоре (и чланове Надзорног одбора) који су то својство 
стекли ex lege (односно по праву). Имајући у виду наведено, произла-
зи да би лица која врше посредан утицај на управљање друштвом (од-
носно лица која својство директора или члана Надзорног одбора нису 
стекла ex lege) – могли бити субјекти наведених дужности само ако та 
лица испуњавају услов да су у другом својству препозната од стране 
закона као лица са дужностима према друштву (нпр. имају значајно 
или већинско учешће у основном капиталу привредног друштва).

Утицај компанијскоправног појма директора на обухват 
кривичноправно одговорних лица у привредном друштву

Компанијскоправни појам директора (инокосног или директора 
као члана Управљачког или Надзорног одбора) углавном нема веће 
последице на терену обухвата субјеката кривичноправне одговорно-
сти будући да КЗ не препознаје директоре као потенцијалне извр-
шиоце кривичних дела, већ говори о одговорним лицима у правном 
лицу. Појам одговорног лица у правном лицу шири је од појма ди-
ректора (под којим појмом подразумевамо и чланове управљачких и 
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надзорних органа и инокосне директоре) и та лица су само једна „ка-
тегорија” (истина, најчешћа) потенцијално одговорних лица. Како ће 
у наставку рада и бити приказано, сама дефиниција одговорног лица 
из КЗ углавном надомешта евентуалне недостатке формалноправно 
суженог појма директора из ЗПД и обезбеђује кривичноправну одго-
ворност лица којима су фактички поверени послови управљања, над-
зора или други послови из делатности привредног друштва. Друго је 
питање оправданости „ширења” тог појма у односу на матични закон, 
као и самог појма „фактично поверавање послова” који није лишен 
недоумица – о чему ће, такође, бити више речи у наставку.

Међутим, значење појма директор има своје кривичноправне им-
пликације и то на терену могућих извршилаца два кривична дела 
предвиђена ЗПД. Наиме, тај закон у односу на два кривична дела 
прописана тим законом (закључење правног посла или предузимање 
радње у случају постојања личног интереса и повреда дужности избе-
гавања сукоба интереса из чл. 582. и 583. ЗПД), као могуће извршиоце 
наведених кривичних дела одређује – лица која имају посебне дужно-
сти према друштву у складу са чл. 61. ЗПД. 

Дакле, обухват субјеката кривичноправне одговорности, код два 
наведена кривична дела, везан је за појам „лица која имају дужно-
сти према друштву”. Будући да су, између осталих лица, и директори 
(као и чланови Надзорног одбора) лица која имају дужности према 
друштву – следи да је за опредељење обухвата субјеката кривично-
правне одговорности у случају два наведена кривична дела управо од 
важности значење појма директор. Имајући у виду значај начела за-
конитости у кривичном праву, свакако би се при опредељењу домета 
термина директор из чл. 61. ЗПД требало држати формалноправног 
појма директора из тог закона, односно тим појмом обухватити само 
она лица која по закону имају статус директора, о чему ће више речи 
бити у наставку овог рада. 

Кривичноправна позиција одговорног 
лица

Полазећи од деобе кривичних дела на основу својства извршиоца, 
у теорији се разликују општи и посебни деликти (Стојановић, 2016: 
233). Тако, поједина кривична дела може извршити ма које лице – 
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свако13, док друга могу извршити само лица која имају посебно лич-
но својство (одговорно лице, службено лице, лице које је инвеститор, 
лекар, мајка). Субјект извршења представља обележје објективног 
бића кривичног дела (Вуковић, 2021: 70–71) и као такво је од наро-
читог значаја код кривичних дела чији законски описи захтевају то 
посебно извршилачко својство, јер уколико оно изостане онда нема 
ни кривичног дела.14 Поједини аутори кривична дела у којима се као 
извршилац појављује одговорно лице називају статусним кривичним 
делима (Лазаревић и Шкулић, 2015: 51), а у теорији се разматрају и 
извесне сличности између својеручних, са једне, и посебних деликата 
(delicta propria), у која спадају и дела извршена од стране одговорног 
лица, са друге стране (Вуковић, 2015: 161–166).

Према КЗ, одговорно лице се јавља као извршилац у 22 кривич-
на дела, односно укупно 26 облика кривичних дела из различитих 
група.15 Надаље, међу тим делима је као посебно издвојено кривич-
но дело Злоупотреба положаја одговорног лица (чл. 227. КЗ)16, а кри-
вични законодавац одређује и значење појма одговорно лице (чл. 112, 
ст. 5. КЗ). Уз то, с феноменолошког гледишта, истиче се и да је у прак-
си присутан проблем диференцијације извршилаца кривичних дела 
из домена привредног и „обичног”, одн. „класичног” криминала због 
све веће заступљености привредне криминалне делатности (Бановић, 
2017: 183).

13 Законски опис тих кривичних дела и почиње неличном заменицом „ко”.
14 Ван домашаја овог рада су одредбе о одговорном лицу према Закону о одговорности правних 

лица за кривична дела („Сл. гласник РС”, бр. 97/2008; у даљем тексту: ЗОПЛКД) с обзиром на 
то да дефиниције и правила тог закона подлежу нарочитом режиму одговорности правних 
лица за кривична дела. Милошевић, 2012: 160 и даље. Поменућемо да је у односу на чл. 5, 
ст. 2. овог Закона, по ком је „одговорно лице физичко лице коме је правно или фактички 
поверен одређени круг послова у правном лицу, као и лице које је овлашћено, односно за које се 
може сматрати да је овлашћено да поступа у име правног лица”, чл. 112, ст. 5. КЗ легислативно-
технички прецизнији, иако се у грубим цртама ради о сличној садржини. Није на одмет истаћи 
да одредбе ЗОПЛКД, заједно са нормама КЗ, чине пун кривичноправни појам одговорног лица 
и обухватају како појам директора тако и других одговорних лица. О различитим режимима 
одговорности и дилеми између примене кривичних и управних санкција, вид. и: Санчез 
[Sánchez], 2003: 355–365.

15 То су групе кривичних дела против права по основу рада, имовине, привреде, животне средине, 
опште сигурности људи и имовине, безбедности јавног саобраћаја, правосуђа, јавног реда 
и мира, правног саобраћаја, службене дужности, човечности и других добара заштићених 
међународним правом.

16 Примера ради, према подацима Републичког завода за статистику за 2019. годину, највећи број 
кривичних пријава поднетих због кривичног дела Злоупотреба положаја одговорног лица (280 
пријава) резултирао је подизањем оптужбе (у 270 случајева), а велики део кривичних поступа-
ка је окончан осуђујућом пресудом (182 осуде) (Билтен РЗС, 2020: 18, 44, 70). Ово дело је након 
Пореске утаје и Недозвољене трговине најзаступљеније кривично дело из групе кривичних дела 
против привреде.
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Појам одговорног лица се не везује искључиво за привредна кри-
вична дела као таква. Он има своју природну, компанијскоправну ди-
мензију, па се и кривично право нужно ослања на статусну регулати-
ву у матичној, привредној области. Уосталом, може се говорити и о 
некаквом „статусном стандарду дужности” који је формиран изван 
кривичноправних норми (Вуковић, 2015: 163).

На овом месту ћемо се кратко осврнути на нека индикативна пи-
тања у вези са кривичним делом из чл. 227. КЗ, с обзиром на то да 
се ради о једном „општијем” делу из групе кривичних дела против 
привреде (које је уношењем формалног суспидијаритета у закон-
ски опис на неки начин „и формално” постало опште). Познавање 
привредних прописа у вези са Злоупотребом положаја одговорног 
лица је битно, па иако је било спорења у теорији и пракси у вези са 
тим, ипак се не ради о кривичном делу са бланкетном диспозицијом 
(Делић, 2017: 64). И Врховни касациони суд је заузео став да се не ради 
о бланкетној норми пошто се иста не позива на материјалноправни 
пропис (Пресуда ВКС Кзз ОК 20/2014).

Ипак, с обзиром на законску одредбу којом се одређује одговорно 
лице као специфичан субјект извршења, приликом давања одговора 
на питање ко је заиста одговорно лице, нужно је консултовати про-
писе из релевантне привредне области (уосталом, наведени став суда 
се тиче конкретног кривичног дела, а не одређења својства извршио-
ца). Може се говорити и о једној „фактички бланкетној норми”17 која 
свој пуни садржај црпи из познавања ширег фонда прописа (слич-
но: Јоцић, 2013: 83-84). Све то изазива мање или веће тешкоће како 
на нивоу материјалног (у својеврсном попуњавању садржине значења 
појединих обележја кривичних дела) тако и у домену процесног права 
(доказивање).

Имајући у виду импликације које појмовно одређење одговорног 
лица има на субјекте кривичног поступка (од његовог покретања, 
преко ограничења права, па до могуће осуде), те на карактер „посеб-
ности” деликата извршених од стране лица са својством одговорног 
лица, указаћемо на неке аспекте ширег значења овог појма кроз визу-
ру наших позитивноправних решења, а особито ставити акценат и 
на КЗ који је у дефинисању одговорног лица, једним делом, отишао 

17 У проширеном теоријском смислу, значај фактичког утицаја одређених правила могао би 
се сагледати кроз разматрање концепције о разликовању адјудикативних (пресуђујућих) и 
легислативних (законских) чињеница, заступљене у англосаксонској литератури процесног 
права већ више од пола века. Дејвис [Davis], 1942: 402–403.
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корак даље у односу на појам лица која имају посебне дужности пре-
ма друштву у складу са ЗПД и екстензивније одредио његово значење.

Ко је одговорно лице према КЗ?

КЗ у чл. 112, ст. 5. (значење израза) прописује да се „одговорним ли- 
цем у правном лицу сматра лице које на основу закона, прописа или 
овлашћења врши одређене послове управљања, надзора или друге по-
слове из делатности правног лица, као и лице коме је фактички по-
верено обављање тих послова. Одговорним лицем сматра се и слу- 
жбено лице кад су у питању кривична дела код којих је као извршилац 
означено одговорно лице, а у овом законику нису предвиђена у глави 
о кривичним делима против службене дужности, односно као кри-
вична дела службеног лица”, а у ставу 7. истог члана одређује и „кад је 
као извршилац одређених кривичних дела означено службено лице, 
одговорно лице или војно лице, лица наведена у ст. 3, 5. и 6. овог члана 
могу бити извршиоци тих дела, ако из обележја појединог дела или из 
појединог прописа не произлази да извршилац може бити само неко 
од тих лица”.

Добро је што КЗ даје дефиницију одговорног лица, имајући у виду 
значај начела законитости у кривичном праву, са једне, и комплек- 
сности најразличитијих привредних односа који се не заснивају увек 
на принципима тржишне привреде, са друге стране.18 Оно што мо-
жда може бити спорно је домашај норме кривичног законодавца у од-
носу на ЗПД у следству чињенице да је појам одговорног лица шири 
од круга лица која формалноправно имају посебне дужности према 
друштву по ЗПД. Међутим, имајући у виду фрагментарни, супси-
дијарни и ultima ratio карактер кривичног права, видећемо да одредба 
КЗ ипак одговара тим стандардима. У сваком случају, да би се једно 
лице сматрало одговорним лицем потребно је да кумулативно буде 
испуњено више услова које ћемо у наставку, ради прегледније обраде, 
анализирати кроз неколико сегмената. 

18 Принципом законитости се, уз постулате кривице и пропорционалности, појединци штите 
кривичним правом, али и од кривичног права, на тај начин избегавајући произвољност и 
арбитрарност у одлучивању (Роксин [Roxin], 1997: 137).
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Правни основ (дужности)

Одговорно лице заснива тај положај на основу закона, прописа 
или овлашћења. То значи да би у сваком конкретном случају требало 
утврдити да ли постоји одговарајући правни акт по ком би се одређе-
но лице третирало као одговорно у смислу КЗ. Законски основ за „до-
казивање” положаја одговорног лица свакако може бити ЗПД који у 
чл. 61. предвиђа која то лица имају посебне дужности према друштву. 
Поред тога, у обзир долазе и други прописи ниже правне снаге попут 
статута или чак једностраних овлашћења издатих у виду пуномоћја. 
И сам ЗПД оставља могућност проширења круга лица која имају ду- 
жности према друштву и то одредбама оснивачког акта или статута. 

Овакав манир заснивања одговорности није стран кривичноправ-
ној теорији. Наиме, аналогно кривичним делима неправог нечињења, 
говорећи о положају гаранта можемо увидети неке концептуалне 
сличности са основима заснивања одређених дужности одговорних 
лица. Ипак, исправно се истиче да је појам правне дужности шири од 
појма гарантне дужности (Вуковић, 2013: 196). То значи да није до-
вољно да једно лице има одређено својство и да се тек на основу тога 
сматра гарантом (Вуковић, 2013: 200, фн. 36).19 

Делокруг послова

Да би учинилац имао својство одговорног лица он мора да пре-
дузима радње одређеног квалитета и врсте. Реч је о вршењу посло-
ва управљања, надзора или других послова из делатности правног 
лица, при чему је основни критеријум самосталност у њиховом пре-
дузимању (Стојановић, 2018: 416). Неопходно је, дакле, да изврши-
лац на основу одговарајућег акта предузима радње из делокруга 
правног лица.20 

Од форме привредног друштва зависи која лица су задужена за вр-
шење послова управљања и надзора, па то утиче и на конституисање 

19 Осим тога, ни само својство није темељ одговорности per se, већ представља потребан, али не 
и довољан услов, за почетак, стицања својства извршиоца, одн. заснивања неправа, а онда и 
остварења осталих обележја конкретног кривичног дела. У том смислу се говори и у погледу 
дужности које имају службена и одговорна лица (Вуковић, 2013: 364–272).

20 По правилу, то није тешко утврдити, јер се претежна делатност, као уосталом и подаци о вла- 
сницима, заступницима, члановима управних и извршних одбора, наводе у оснивачком акту 
или уговору, затим статуту, а на крају крајева и региструју у Агенцији за привредне регистре 
чији изводи су јавно доступни не веб страници Агенције. Треба имати на уму да се остале, спо-
редне, делатности не региструју, али се свеједно мора водити рачуна да су испуњени услови и за 
обављање тих делатности.
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својства одговорног лица. Да се не захтева само вршење „капиталних” 
делатности (управљања и надзора) сведочи и својеврсни каучук-на-
ставак који говори о вршењу „и других послова”. Ипак, и ти послови 
треба да буду из делатности правног лица и разумеју шире обухва-
тајући низ правних и фактичких радњи у вези са деловањем правног 
лица. 

Како су органи управљања неретко колективни (одбори или бор-
дови), занимљиво је размотрити одговорност ових лица по правили-
ма о саучесништву (а пре свега саизвршилаштву) у контексту специ-
фичности посебних деликата. Док типични својеручни деликти доне-
кле и изазивају дилеме у овом погледу, код посебних деликата је мо-
гућа конструкција саизвршилаштва и посредног извршилаштва уко-
лико сви учесници поседују својство извршиоца (одговорног лица). 
На том курсу стоји и наша пракса која не доводи у питање оправда-
ност оваквог става (Пресуде ВКС Кзз 750/2018 и Кзз 176/2020).

Имајући у виду релативно свеобухватан круг делатности које за- 
хтева наш законодавац, поменућемо и једну опширнију дефиницију 
одговорног лица у корпорацији, под којом се сматра „изабрано или 
именовано лице од стране одбора директора у циљу обављања свако-
дневних послова – нпр. директори, секретари или благајници” (Black’s 
Law Dictionary, 1999: 1113). Упркос томе што је одређење овог појма у 
привреди разумљиво нешто шире, с обзиром на легислативну редак-
цију одредбе српског КЗ, можемо закључити да би се и у кривичном 
праву већи број лица, уз остале услове, могао сместити у положај од-
говорног лица.21

21 У суштини, овакво екстензивније схватање је у складу са оним што се и иначе у страним 
законодавствима подводи под термин „одговорно лице” (Responsible Corporate Officer). Овде ипак 
треба ставити једну резерву будући да је, за разлику од нашег права, одговорност правних лица 
за кривична дела далеко развијенија, па се и положај одговорних лица обрађује кроз призму те 
концепције, попут секундарних носилаца одговорности, а након изворне одговорности правног 
лица (Шеб и Шеб II [Scheb and Scheb II], 2011: 311). 

 Интересантан случај се десио 2003. године када се фармацеутска кућа Астра Зенека обавезала 
да плати 355 милиона долара за превару у здравственом осигурању коју су учинили њихови 
запослени поклањајући бесплатне узорке лекова знајући да би исти иначе морали бити 
наплаћени на основу осигурања. Иако је друштво признало превару и прихватило одговорност, 
истакли су да руководство није било упознато са радњама њихових запослених. Ова одбрана 
није била од значаја јер је одговорност друштва заснована на принципу тзв. корпоративног 
нехата. Такође, нико од запослених, као физичко или одговорно лице, није био оптужен због 
овога. Лауфер [Laufer], 2008: 82–83.

 Прва осуђујућа пресуда против правног лица у Србији донета је након шест година од почетка 
примене ЗПЛКД; https://www.bg.vi.sud.rs/vest/1122/prva-osudjujuca-presuda-protiv-pravnog-lica.php. 
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Ваља истаћи и да је овај услов функционалног карактера, будући да 
се статус одговорног лица везује за обављање одређене делатности, тј. 
налази се у корелацији са њом.

Фактички поверени послови

Овај сегмент законске одредбе КЗ у констелацији са ЗПД може 
створити одређене дилеме. Барем су два разлога за то. Један је што 
потенцијално вређа начело законитости у кривичном праву с обзи-
ром на то да се већи круг лица по „фактичком основу” може подве-
сти под ову норму, а да се при том не везују за неки формални извор. 
То значи да је потребно да се ради о фактичком вршењу управљач-
ких, надзорних, али и других послова из делатности правног лица22 
(Делић, 2021: 222). Како се врши фактичко поверавање опет не може 
одсечно да се одреди, али у сваком случају га не прати формално пре-
ношење.23 Широк опсег примене ове одредбе, међутим, има своју тра-
дицију и у старијој југословенској пракси. Наиме, и пре уношења у за-
конски текст, пракса највиших судова била је на становишту да појам 
одговорног лица обухвата и лица која фактички предузимају одређе-
не делатности наводећи да „када је једном лицу стварно поверено 
обављање одређених послова са друштвеном имовином, па то лице 
наведене послове и обавља, оно се има сматрати одговорним лицем 
у смислу чл. 99, ст. 3. КЗ, без обзира на то што, сходно Правилнику о 
радним односима предузећа, обављање поменутих послова није спа-
дало у делокруг редовног радног места тог лица” (ВСС Кж. 1875/65 од 
8.10.1965; Стојановић, 2018: 417). То није спорно ни за нашу актуелну 
праксу (Пресуде ВКС Кзз 758/2014 и ВКС Кзз 176/2020).

Други потенцијално споран разлог се односи на то што наш ЗПД, 
који формалноправно не познаје институт фактичких директора или 
директора из сенке који би се, теоријски, подводили под овај део кри-
вичноправне норме (нпр. фактички директор не може да буде изабран 

22 Ова трећа врста послова се може сматрати и „двоструко растегљивом” јер је реч о суштински 
две одредбе са већим радијусом примене, тако да у обзир долази широк дијапазон послова из 
делокруга правног лица.

23 Можемо замислити да се ради о саглашавању са радњама одређених лица или давањем не-
ких неформалних инструкција које немају јасан, институционализован облик. Или, нпр. 
да је  „окривљени лице коме је фактички поверено обављање послова из делатности правног 
лица „ВВ” д.о.о. ..., искористио свој положај тако што је по договору са директором привредног 
друштва „ВВ” д.о.о. ... ГГ, усмено закључио уговор са оштећеним ББ...” (Пресуда ВКС 176/2020). 

 Иначе, постојање претходног договора се везује за постојање свести о заједничком деловању као 
елементу саучесништва, па би фактичко поверавање, уз друге услове, обично подразумевало 
учешће више лица у својству одговорних у предузимању радње извршења.
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као прав(н)и директор јер постоје одређене мањкавости, али његово 
знање и вештине су непроцењиве па му друштво суштински поверава 
управљачке функције над њим).24 Полазећи од чињенице да ЗПД не 
садржи дефиницију директора, већ суштински третира само имено-
ване директоре, дâ се извести закључак да ЗПД не препознаје фактич-
ке директоре, односно директоре из сенке. Затим, системски гледано, 
чл. 112, ст. 5 КЗ очигледно обухвата како лица из чл. 61. ЗПД тако и 
она лица којима је вршење одређених послова из делатности правног 
лица фактички поверено, што привредни прописи не помињу. Мада 
постоји могућност „ширења” круга лица са посебним дужностима 
(оснивачким актом или статутом), ни тада се неће радити о фактич-
ком, већ формалном установљавању својства лица са посебним дуж-
ностима, а посредно, и одговорног лица. Даље, и сам ЗПД је приликом 
прописивања кривичних дела у својим казненим одредбама јасно од-
редио својство лица која могу бити извршиоци тих кривичних дела – 
то су или законски заступник друштва или члан органа друштва, као 
и ликвидациони управник, овлашћени судски вештак, ревизор или 
друго стручно лице које да писану изјаву неистинитог садржаја (чл. 
581. ЗПД) или лице из чл. 61. овог Закона, које има посебну дужност 
према друштву (чл. 582. и 583. ЗПД). Дакле, и док би ширење обу- 
хвата одредбе чл. 61. ЗПД и могло бити оправдано нешто флексибил-
нијим правилима тумачења у привредном праву као делу грађанске 
материје која се заснива на консензусу учесника, код кривичних дела 
прописаних ЗПД не би било места екстензивном тумачењу субјеката 
посебних дужности мимо онога што је таксативно набројано у чл. 61. 
ЗПД. Међутим, сва ова лица (па и више) могли бисмо сврстати међу 
одговорна лица по слову КЗ. Штавише, фактички се послови могу 
поверити и лицима која нису „формални део” правног лица, што је 
на трагу својеврсног „функционалног усмеравања” кривичноправне 
норме према стварном обављању послова, одн. активности унутар 
друштва. Занимљиво је поменути да од 2012. године појам одговорног 
лица не обухвата и власника који истовремено не обавља и послове и 
функцију одговорног лица (Ђорђевић и Коларић, 2020: 133), што пред- 
ставља блажи закон за учиниоца с обзиром на то да је пре измена само 
власничко својство могло претпоставити стицање својства субјекта 
извршења (Делић, 2021: 222). С друге стране, само власничко својство 
24 У нашем правном систему постоје прописи који узимају у обзир лица која и посредно остварују 

утицај на одлучивање. Пример за то је стварни власник из Закона о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020) (чл. 3, ст. 11. тач. 1 
и 2).
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(истина, „квалификовано власничко својство”) довољно је да би се 
лице сматрало „лицем са дужностима према привредном друштву” у 
смислу чл. 61. ЗПД и, с тим у вези, кривичноправно одговорним ли-
цем у смислу чл. 582. и 583. ЗПД. Наиме, чланови друштва са ограни-
ченом одговорношћу, односно акционари који имају значајно учешће 
(поседују више од 25% права гласа у друштву) јесу субјекти дужности 
из чл. 61. ЗПД.

Остали начини за стицање својства

Законодавац установљава претпоставку по којој службено лице 
може бити извршилац кривичних дела за која је прописано да их 
може извршити само одговорно лице, али под условом да та дела 
нису предвиђена као кривична дела против службене дужности или 
као кривична дела службеног лица.25 То практично значи да ће извр-
шилачко својство бити „увезено” јер се ова одредба може применити 
само онде где логика дела дозвољава одговорност службеног лица код 
кривичних дела која може извршити само одговорно лице.

Сличну сврху, допунског карактера, има и одредба чл. 112, ст. 7. КЗ 
која у суштини ставља у исти положај службена, одговорна и војна 
лица између којих се у неким законодавствима чак и не прави разли-
ка (Стојановић, 2018: 417). Ова лица могу бити извршиоци кривичних 
дела код којих се захтева постојање једног од ова три својства без об-
зира да ли имају конкретно својство, осим ако другачије произлази из 
обележја појединог дела или појединог прописа.26

Закључак

Компанијскоправни појам директора углавном нема већих после-
дице на терену обухвата субјеката кривичноправне одговорности бу-
дући да КЗ не препознаје директоре (било као инокосне директоре 
било као чланове управљачких, односно надзорних органа) као потен-
цијалне извршиоце кривичних дела, већ говори о одговорним лицима 
у правном лицу, те су директори само једна „категорија” потенцијално 

25 Нпр. примени ове норме не би било места код кривичног дела злоупотребе положаја одговорног 
лица из простог разлога што се у групи кривичних дела против службене дужности кажњава и 
злоупотреба службеног положаја.

26 Делује као да је у оба случаја присутан неки вид материјално-формалног „квазисупсидијаритета” 
којим се установљава одређено извршилачко својство према природи дела или прописима. 
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одговорних лица у правном лицу. Сама дефиниција одговорног лица 
из КЗ углавном надомешта евентуалне недостатке формалноправно 
суженог појма директора из ЗПД и обезбеђује кривичноправну одго-
ворност лица којима су фактички поверени послови управљања, над-
зора или други послови из делатности привредног друштва (међутим, 
сама одредница „фактички поверено обављање послова” може иза-
звати одређене недоумице у пракси). Друго је питање оправданости 
„ширења” тог појма у односу на матични закон.

Наиме, иако би се са кривичноправног аспекта хипотетички мо- 
гло поставити питање законитости оваквог прописивања дефиниције 
одговорног лица с обзиром на регулативу ЗПД, сматрамо да је одред-
ба чл. 112, ст. 5. КЗ прописана легислативно-технички прихватљиво. 
Осим што сама норма помиње извор дужности у виду закона, про-
писа или овлашћења, а и ЗПД оставља могућност проширења круга 
лица која имају посебне дужности према друштву, овакво решење од-
говара и ultima ratio карактеру кривичног права (Хусак [Husak], 2008: 
132–133). Оно представља крајње средство које по правилу реагује 
тек онда када заштита добара не може да се постигне другим сред-
ствима. Међутим, код кривичних дела прописаних ЗПД (код којих је 
својство извршиоца опредељено тим законом) због изостанка свој-
ства субјекта извршења по матичном закону као извршиоци се не би 
могли појавити фактички директори (који су и формално невидљиви 
и непрепознати у ЗПД). Наведено из разлога што дефиниција одго-
ворног лица из КЗ даје могућност да и лица којима су фактички пове-
рени послови управљања, надзора или други послови из делатности 
привредног друштва стекну својство извршиоца, али само код оних 
кривичних дела код којих се као извршилац појављује „одговорно 
лице у правном лицу”. Свакако, не би било ни оправдано „дуплира-
ти” одговорност истих лица за више кривичних дела чија се обележја 
неретко и преклапају.27 Међутим, вероватно је да би озакоњење фак-
тичких директора у ЗПД, уз све друге афирмативне разлоге, побољ-
шало могућности утврђивања њиховог својства и на пољу кривичног 
права, а тиме и правне сигурности уопште (иако не искључујемо ни 
могућности кривичноправне „дораде” дефиниције одговорног лица). 
Осим тога, кривичним правом се штити привредни систем од најоз-
биљнијих напада, а некада управо рад „владара из сенке” симптома-

27 Посебно с обзиром на, примера ради, општи карактер кривичног дела Злоупотреба положаја 
одговорног лица у корелацији са посебним кривичним делима чак и из самог ЗПД.
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тично рађа индиције да иза конзистентне структуре правног лица 
вреба неки криминални садржај.
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DIRECTOR AS A RESPONSIBLE PERSON – CERTAIN COMPANY 
AND CRIMINAL LAW ISSUES
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Summary

The management of the company and its directors are frequently recognized as potential 
subjects of criminal liability. It raises the question whether that liability is also applicable on 
subjects who control or manage the company in an indirect or informal way. With the aim to 
find the answer, in the first part of the paper, the definition of the term director is analyzed from 
the aspects of the comparative legal tendencies (de jure, de facto and shadow directors) and do-
mestic positive regulation. Also the paper contains the insight in consequences which the scope 
of the subjects of the civil liability to a company has on the scope of subjects of the criminal lia-
bility (regarding two criminal offences form company law). In the central part of the paper, the 
analysis of the term responsible person in legal entity is given. Namely, directors (i.e. managing 
and supervisory board members and individual directors) are only one of possible categories of 
responsible person in legal entity (however, the most frequent) so the term responsible person 
in legal entity is considerably wider than the term director. It has been concluded that the defini-
tion of responsible person in legal entity form the Criminal Code mainly compensates possible 
shortcomings of the term director from the domestic company law due to the fact that a person 
”who is de facto entrusted with discharge of particular duties from the scope of activities of the 
legal person” is also recognized as responsible person in accordance with a law. Finally, a pro-
posal for potential regulatory improvement is given.

Key words: subjects of the criminal liability; responsible person; director, company.
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HUMAN SECURITY AND STATE FUNCTIONING 
IN THE CONTEXT OF PANDEMIC AND 

POST-PANDEMIC COVID-19

The recent pandemic COVID-19 has become inevitably a comprehensive 
crisis that challenges, like a war, the very state and society functioning. 
The situation of global instability and fear puts a logical question: who is 
responsible for vital things – security and safety of citizens? The traditional 
answer is the national state, as it constitutes its natural function. However, 
in last decades this postulate has only caused controversy and extended 
debates among academics and practitioners who support an idea of 
reducing the state role and loosing some of its functions in globalizing world 
in favour of civil society as well as trans- and supranational institutions. 
The principle purpose of this article is to reveal objective grounds for re-
etatization of public life and renationalization of international relations 
during the period of countering pandemic and at the post-pandemic stage. 
The authors are also endeavoring to join discussions concerning setting 
the limits of state powers expanding in a crisis, as well as the validity of the 
absolutism in etatistic, authoritarian and paternalistic practices as universal 
tools of crisis management. The problems under discussion are considered 
through the milieu of ensuring and preservation of human rights, freedoms 
and security of human communities.

Introduction

In a globalizing world, one of the most discussed problems is the 
definition of a political and social actor responsible for the security of 
citizens and guaranteeing their social achievements. It is much more 
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difficult to respond to this question unambiguously in the realities of 
current situation than during the so-called the Peace of Westphalia and 
the system of territorially organized sovereign states. On the one hand, we 
are witnessing deep processes of formation of a new political structure of 
the world, in which sovereignty is increasingly transferred from national 
states to self-governing communities, transnational and supranational 
actors. Proponents of liberalism believe that this process is irreversible, 
and, as a result, it can stipulate the elimination of the state as an institution 
(Keohane, 1996, Hardt & Negri, 2004, Cooper, 2011). On the other hand, 
the decline in the role of sovereign states in globalization processes is not 
accompanied by the creation of legitimate authorities at the global level, 
which would assume such a function, and which would be controlled by 
citizens. Currently, there is a possibility of the emergence of supranational 
structures holding authoritarian character, which do not express the interests 
of citizens at all but a limited number of the most influential international 
actors, e.g., transnational corporations (Сирота, 2007). The pandemic of 
the new SARS-CoV-2 coronavirus that resulted in the COVID-19 infection 
have significantly updated the problem of ensuring the physical and social 
security of population and raised the problem concerning those who are 
responsible for providing citizens with the legal right to a favorable living 
environment.

Reetatization as a Social Reaction to the Pandemic

As the scale and range of consequences of the humanitarian crisis 
triggered by the new coronavirus pandemic have expanded, it has become 
evident that the only way to effectively counter the increase in human 
morbidity and mortality caused by the infection, as well as to limit the 
manifestations of panic and chaos in social relations is possible at the national 
level. Various supranational inter-state organizations and associations such 
as the UN World Health Organization, the European Union, on the one 
hand, and municipal and regional structures, on the other hand, failed to 
provide in most cases an adequate response to the disaster. The reason for 
this was the functional unwillingness and structural inability of all these 
actors to concentrate and express the interests of the population at the 
national level. The state has proved to be the only established structure that 
was able to aggregate the current public demand for the safety and survival 
of the entire population within national borders and proposed appropriate 
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measures. These measures have been implemented with varying degrees 
of effectiveness and are known commonly as, for example, the “German”, 
“South Korean”, “Chinese” models of fighting coronavirus (Tennison, 2020). 
The core role of the state in influencing the national situation is determined 
by the availability of a number of tools. Firstly, the state is the only political 
organization that has sovereignty within the borders of its territory, which 
means the supremacy of legitimate institutions of power in internal affairs 
and the general obligation of the entire population of the country to fulfill 
them. The state enforces this right with all means of influence and coercion. 
Due to their sovereign powers, national states were able to establish their 
administrative and regulatory activities in various spheres of social life and, 
first of all in the system of health care, as well as to maintain peace and order 
in public relations preventing undesirable behaviour of people, whether it 
was panic in China, looting in Spain and Italy, or race riots in the United 
States. Secondly, it is the state that only supports an extensive network of 
special structures responsible for the health, well-being and safety of its 
citizens. In many countries, the departments of health, social welfare, and 
law enforcement and their territorial divisions have generally managed 
to cope with their functional responsibilities in the face of widespread 
fear and uncertainty. This is evidenced by fairly high rates of support of 
government measures to combat COVID-19 by the population in various 
countries1. Thirdly, it is the state that possesses considerable material and 
financial resources which can be quickly summoned up and applied as a 
crisis response. In that way, according to Forbes, Germany has allocated 
budget funds aimed to combat coronavirus that exceed 1/3 of the country’s 
GDP, the US has spent no less than 12.4% of GDP for this purpose, Russia 
used 1.2% of GDP and it is ready to increase this volume by 3–4 times 
(Buttlar, 2020). Since February till June 2020 up to 100% of pre-constructed 
infection clinics were built in China and Russia at the expenses of the 
state, mostly by defense departments of these countries (Williams, 2020). 
Moreover, state institutions continue to control and fund the majority of 
researches in applied and basic science, including medicine as well (Le 
Marie, 2020). The role of the state in shaping the moral atmosphere in 
communal life still remains crucial. All possible communication means are 

1 The research of the British global public opinion and data company YouGov (March, 2020) revealed 
the general satisfaction of European citizens in actions of their governments: the Danes support their 
national government in 85%, the Germans and the British people in 72%, the French – in 54%, the 
Italians – in 66%, the Spaniards – in 46%. Source: YouGov. https://yougov.co.uk/topics/international/
articles-reports/2020/03/17/level-support-actions-governments-could-take 29/06/2020.
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employed to encourage responsible attitude of citizens to their health and 
safety, social solidarity and law-abiding behavior. 

The above mentioned makes possible to conclude that the state 
institution (regardless of the form of government) is still the only one that 
passes the test of strength in the context of the global pandemic. Various 
social actors appeal to it in anticipation of adequate measures, and the state 
does its best to implement these measures. As far as there are no alternative 
options, the national state remains the leading actor in social policy, and 
during the pandemic and similar crises re-etatization becomes a natural 
response of community to its security threats.

Pandemic and Renationalization of International  
Relations

The process of the actual restoration of the state’s sovereign powers in 
various spheres of public life has also encompassed the foreign policy. This 
process has commenced in the beginning of the XXI century, when the 
renationalization of international life and the return of the core role of 
the state were discussed on various occasions – ranging from the need to 
counter terrorism to guarantees of banking system stability and markets 
manageability (Лукьянов, 2020). The climax of this new movement 
became the slogan of the “Brexit” – “Take back control!” which implied a 
rejection of globalist development goals and marked a return to national 
and state interests. The rapid proliferation of the COVID-19 pandemic has 
given the trend of both dynamism and specificity. States launched vigorous 
measures to combat the new coronavirus using their own resources and 
relying only on their own. National models for responding to the pandemic 
were developed, and control over the movement of people and goods across 
borders was restored. The cooperation between states has been maintained 
but at a minimal level, since every side focused on their limited capabilities. 
At the same time, the secondary and auxiliary nature of supranational 
institutions (including pan-European ones) was revealed. National states 
appeared to be better equipped to fight for vital interests and security 
issues of their citizens. As a result, the world agenda was completely revised 
within six months – the motto “Every man for himself ” became relevant 
in international life, and national egoism took place in rhetoric regarding 
common values and solidarity (Барабанов и др., 2020).
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Thus, state institutions continue to define the limits of their power in 
foreign policy, and the adjustment of international relations context went 
towards a renationalization in line with the general trend of re-etatization 
of public life within the shocking character of the global crisis.

State Strengthening and Security of Citizens: 
Side Effects

By providing a solution to the vital issue of survival for citizens and 
putting the health of the nation at the forefront of economic and social 
policy, the state has thus assumed the main risks and bore significant costs. 
In this regard, the authorities almost everywhere demanded to delegate 
additional powers to themselves, and citizens were encouraged to put up 
with public spending and increased control (Schäuble, 2020). Certainly, 
such a request seems justified within a large-scale disaster, and in general 
it fits the framework of the classic concept of “social contract” (Hobbes, 
1651). At the same time, there is a growing fear in society that inevitable 
anti-crisis measures may cross the line beyond which total nationalization 
starts.

Indeed, there are many grounds for such anxiety. After initial ignoring 
the danger of spreading the coronavirus, authorities in many countries 
demonstrated later an overexaggerated reaction. In order to prevent 
infection among the population, states closed borders and restricted 
migration. This resulted in a breakdown in industrial production and 
logistics chains and forced the national economies to shrink to the limits 
of domestic markets2. Since all these measures were initiated and regulated 
by the state, many researchers assume that the process of state intervention 
into economies by restricting market mechanisms will continue and may 
become irreversible (Crabtree et al., 2020).

Even more disturbing to the public is the expansion of state control over 
the population under a plausible pretext of ensuring citizens’ safety. One 
of the most successful examples of fighting the coronavirus proliferation 
appeared to be South Korea, which practiced disclosure of updating 

2 Some governments initiated direct subsidizing strategically important sectors of national economies 
and have even resorted to nationalizing large companies (for example, in Italy). Source: Asquith, J. 
Could airlines be nationalized? As Italy takes full ownership of Alitalia. Will more airlines follow? 
Forbes. https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2020/04/01/could-airlines-be-nationalised-as-italy-takes-
full-ownership-of-alitalia-will-more-airlines-follow/#51aa687977df 02/07/2020.
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information about all movements of people infected by COVID-19 by 
means of mobile phones GPS navigation, CCTV and credit cards (Kyung-
wha, 2020). South Korean experience may be in demand all over the world. 
De facto, the authorities in many countries have obtained technologies 
for total digital surveillance of their people, as well as selective control. 
At the end of the pandemic they can be used, for example, to identify 
participants in protests, rallies, demonstrations, or to restrict the free 
movement of certain categories of people. Thus, society may face an 
unattractive alternative: either accept occasional restrictions of basic rights 
and freedoms (to movement, to free assembly, to business), or sacrifice the 
anonymity of personal data and privacy of living space keeping in mind a 
kind intention to preserve them. At the end point, both tracks lead to the 
dystopia previously described by G. Orwell (Orwell, 1948).

However, human fears concerning the emergence of a Big state go even 
further. In a number of countries, some people believe that authorities 
deliberately use temporary restrictions on political and civil liberties 
to “push up” profitable solutions („Платформа”, Социологический 
антикризисный центр, 2020). In the Russian Federation, for example, 
during the period of quarantine, very controversial amendments to the 
Criminal Code were adopted; the law on a single digital register of population 
data was passed through the Parliament, decisions to switch from traditional 
to distant education of school children are being persistently lobbied, other 
unpopular measures are being taken. The prospect of turning the state into 
a self-sufficient and dominating the society Leviathan arouses indignation 
and protest among communities. Supported with the economic crisis and 
social hardships, this protest can cause a multiplier effect, which, in fact, we 
saw this spring and summer in Hong Kong and the United States. However, 
the interests of the state and society do not include further escalation of 
tension, so it is obvious that in the post-pandemic period, the state’s natural 
tendency to ethatization will be balanced by new demands of citizens to 
ensure their rights to freedom and security.

State and Human Security in Post-pandemic Period

The increased aspiration of citizens for getting better quality of state 
power and management focused on eliminating the threat to life and 
overcoming economic consequences caused by the pandemic have a 
natural basis. In many countries, substantial changes are recorded in the 
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consciousness and mood of people (Crabtree et al., 2020). And these 
changes take on a value-based, fundamental character. On the one hand, 
we can observe a growth in aggression towards authorities, as it was already 
mentioned above. On the other hand, the request for a “strong hand” has 
almost disappeared and citizens are increasingly demand respect for their 
rights. Everyday, material values have lost the principle attraction for 
people, but so-called “post-materialistic” goals among which the issues 
of the rule of law, guaranteeing personal rights and freedoms, compliance 
with political procedures, and requests for policy and social justice have 
increased (Дмитриев, Белановский, Никольская, 2018). Citizens show 
criticism of national foreign policies, they require a peaceful agenda and 
declare an intention to improve relations with other countries, not to 
aggravate the outcomes of forced autarky during the acute struggle against 
the pandemic (Göpel, 2020).

The state and official authorities cannot ignore this social position, 
regardless of the degree of democracy or autocracy of political regimes that 
dominate them. Finally, the quality of any state, including its ability to protect 
the lives and security of people, will not determine the form of government, 
but the effectiveness of management and public solidarity, whether during 
the pandemic or in the recovery period. And the achievement of the latter 
condition will be defined by the extent to which the state is able to pass 
between the Scylla of public request for efficiency and reasonable limitation 
of its powers in a crisis, and the Charybdis of strict administration and total 
nationalization of public life.

Conclusion

Large-scale crises and cataclysms, which undoubtedly include the 
recent COVID-19 pandemic, generate forecasts predicting that the world 
would not be the same anymore. We support this statement but only 
partially. The modern world has been changing already rapidly, the only 
question is which trends will be interrupted during the crisis, and which 
will become stronger. It is quite obvious that the previous tendency on 
the “erosion of the sovereignty” of states and “de-sovereignization” will no 
longer be decisive. The national state has outlived itself only in the past. 
In the context of a global crisis this institution maintains and increases its 
military and political functions, performs administrative and regulatory 
functions in various strata of society. The role of the state in ensuring the 
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life, health and safety of citizens has been dominant. In order to combat 
the coronavirus, the state assumed all risks and responsibilities which 
entailed a further increase in its powers. However, it would be too simple to 
assume that increasing the state’s role in public life will be an unrestrained 
process. Etatistic, authoritarian and paternalistic practices are perfect for 
crisis management, but they do not take into account the urgent need 
of community to adjust the functions of the state as the most important 
institution of the political system. During the post-pandemic period, we 
will most likely face a new and specific phenomenon of adapting state forms 
of social structure to changing conditions, attempts to “embed” the state 
in complex post-crisis interventions, participation in which is impossible 
without its economic viability and social responsibility.
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ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У СИСТЕМУ 
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА: 

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД 
Приказ зборника радова 

Станаревић, С. и Роквић, В. (Прир.) (2021). 
Образовање за безбедност у систему основног 

и средњег образовања: упоредни преглед. 
Београд: Факултет безбедности (327 страна)

Питање образовања у области безбедности већ дуже време није ек-
склузивно поље формалних војних и полицијских образовних (под)
система. До тога је дошло након релативно спорог, али одрживог из-
двајања безбедности као теоријског и практичног концепта из систе-
ма научних дисциплина које су биле фокурисане на класичне, војне 
претње и државоцентрични дизајн реаговања на њих. У контексту са- 
временог, пословично променљивог света, концепт безбедности може- 
мо посматрати кроз нови, проширени видљиви спектар. У питању је 
перспектива која даје прилику многим новим актерима за равнопра-
ван допринос повећању безбедности на више нивоа друштвеног, али 
и политичког организовања. Управо тај нови спектар претњи по бе- 
збедност појединца, друштвених група, али и друштвених заједница 
у целини успео је да привуче и образовне системе који су, са или без 
разлога, традиционално били ускраћени за процес доношења одлука 
о садржајима безбедности у постојећим наставним плановима. Ради 

* ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs



Прикази књига/Book Reviews160

илустрације, хладноратовске „припреме школске деце и омладине” за 
тада доминантну, нуклеарну претњу по безбедност читавих држава, 
па и целе планете, углавном су биле дириговане и припремане у си-
стемима одбране, па затим прилагођаване одабраним нивоима обра-
зовања. Оно што је проширење (и продубљење) захвата безбедности 
донело у том погледу јесте веће учешће образовних установа у проце-
су увођења ових садржаја у школски курикулум, уз активно учешће 
свих осталих заинтересованих актера – деце, родитеља, локалне зајед-
нице, организација цивилног друштва и осталих.

Укључење академске заједнице у овај процес било је неминовно, 
па се у том смислу на Факултету безбедности, као једном од носила-
ца више сличних иницијатива и пројеката током последњих двадесет 
година, дошло до идеје да се са стручном и широм јавношћу поделе 
искуства других држава у области образовања за безбедност. Зборник 
радова „Образовање за безбедност у систему основног и средњег об-
разовања: упоредна разматрања” презентује резултате научноистра-
живачких напора истраживача Факултета безбедности током 2020. 
и 2021. године,1 као и претходне резултате серије округлих столова 
у организацији Факултета, реализованих током 2019. године.2 У том 
смислу садржи две целине – прву, у којој су представљена упоредна 
светска искуства у овој области, а до којих су истраживачи дошли у 
склопу научноистраживачког рада, и другу, у којој су након одржа-
них округлих столова сумирани предлози садржаја изборних предме-
та „Безбедносна култура” за трећи и четврти разред средњих школа у 
Републици Србији.

Уводним текстом Светлана Станаревић упознаје читаоца с исто-
ријским – ратним концептима васпитања и припреме свих младих 
мушкараца као будућих ратника, трансформацијом ових концепата 
и њиховим фокусирањем на својеврсну „професионализацију”, све 
до модерног усложњавања безбедности које захтева ангажман ширих 
друштвених структура и слојева, односно негацију „ексклузивности” 
над образовањем за безбедност коју је неговала традиционална веза с 
државним апаратом и његовим институцијама. Кроз детаљнији осврт 

1 У питању су истраживања у оквиру Плана научноистраживачке делатности за 2020. и 2021. 
годину, који се реализовао уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.

2 Округли столови на тему „Безбедносна култура у систему образовања Републике Србије” 
организовани су на Факултету безбедности заједно с представницима државних институција, 
научноистраживачких организација, организација цивилног друштва и заинтересованим 
појединцима, а након њих формиране су радне групе за фокусирање идеја и предлога у вези с 
будућим програмима образовања у области безбедности.
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на комплексност тренутног поимања безбедности, али и образовања 
у тој области, Станаревић нам уводним текстом отвара многоброј-
на питања на која ће бити пружен одговор у радовима истражива-
ча који су представили резултате својих напора у зборнику. Како би 
читаоцу било олакшано разумевање основних појмова, концепата и 
категорија, у уводу је пружено разматрање синтагме образовање за 
безбедност у различитим контекстима и околностима, али и преглед 
општих приступа до којих је ауторка дошла на основу претраживања 
и изучавања доступне академске и стручне литературе, а који могу да 
се користе као корисне смернице за разумевање конкретних образов-
них система који су представљени у зборнику радова.

Целина „Образовање за безбедност – упоредна светска искуства” 
издељена је у складу с географским омеђењем одабраних региона на 
поглавље о одабраним државама Европске уније, поглавље о Руској 
Федерацији и бившим совјетским републикама, поглавље о Северној 
и Јужној Америци, затим о Азијско-пацифичком региону и на крају 
поглавље о одабраним државама Југоисточне Европе. Аутори свих ра-
дова у овој целини наставници су на Факултету безбедности, уједно 
и истраживачи у оквиру Плана научноистраживачке делатности за 
2020. и 2021. годину, као и вишегодишњи учесници на многобројним 
научним и практичним пројектима унапређења образовања у обла-
сти безбедности.

Прво поглавље отварају два текста Слађане Ђурић о безбедносним 
проблемима и безбедносној култури у Скандинавији – конкретно 
у шведском и финском школском систему. Након детаљног увода и 
представљања образовног система, у првом тексту који се бави швед-
ским образовањем за безбедност пружен је преглед неких кључних 
догађаја који су утицали на реформу образовања, као и нешто детаљ-
нији приказ онога што је у самом центру овог образовања у тој др-
жави – институционална промоција права ученика иза које стоје др-
жавни школски инспекторат и Омбудсман за децу и ученике. Затим 
је направљен осврт на заокрет у шведској образовној политици на-
кон 2006. године и увођење система пријављивања физичког насиља 
у школама у сарадњи с локалним полицијским службама. На крају је 
пружен приказ неколико актуелних пројеката јачања безбедности у 
школама. У другом тексту, након презентовања финског образовног 
система кроз његове институције и правни оквир, направљен је осврт 
на сет националних мера везаних за унапређење безбедности у шко-
лама наком инцидената 2007. и 2008. године, а у чијем спровођењу 
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је учествовало више државних институција. На крају рада дати су 
кратки прикази неких кључних пројеката који се спроводе у великом 
броју финских школа, као и списак програма спречавања насиља и 
повећања спремности на различите безбедносне претње.

У тексту о образовању за безбедност у Мађарској, Желимир Ке-
шетовић пише о специфичностима образовног система с фокусом на 
образовању у области безбедности. Аутор примећује да су наставни 
планови и програми усмерени на смањење ризика и повећање отпор-
ности на катастрофе и ванредне ситуације, те читаоцу нуди преглед 
кључних прописа у тој области и затим представља списак наставних 
јединица о односу према животној средини кроз одабране предмете 
у курикулуму. Посебан акценат у овој области ставља се на усаврша-
вање наставника у области управљања катастрофама кроз адекватне 
курсеве, а од тема које су заступљене у настави могу се издвојити и 
питања енергетске безбедности.

На крају првог поглавља Зоран Кековић представио је образовање 
у области безбедности у Немачкој и Аустрији. Он примећује да обе 
државе покривају безбедносна питања на сличан начин и у сличним 
оквирима, као и да су надлежности у овој области подељене између 
два нивоа власти – федералног и покрајинског. Теме које су покри-
вене наставним плановима и програмима су више него разноврсне 
– безбедност деце у саобраћају, спречавање вршњачког и сексуалног 
насиља у школама, пружање прве помоћи, заштита од пожара, зави- 
сност од психоактивних супстанци, безбедност младих на интернету, 
као и медијска писменост и образовање о заштити животне средине.

У другом поглављу, Кристина Радојевић је кроз два рада презенто-
вала специфичности образовања за безбедност у Русији, Белорусији, 
Казахстану и Киргистану. У радовима су покривени нормативни и 
институционални оквири образовања уопште и образовања у обла-
сти безбедности, а посебно су обрађени наставни програми предмета 
који се баве безбедношћу, акредитовани државни програми и обуке 
деце и омладине у овој области, као и интерактивне и онлајн плат-
форме за учење на даљину. На крају сваког рада дат је преглед проје-
ката у области савремених проблема, добросуседских односа, разу-
мевања и сарадње под покровитељством различитих међународних 
организација и асоцијација.

Поглавље које покрива образовање за безбедност на америчком 
континенту садржи два рада Вање Роквић – први о безбедносној кул-
тури у систему образовања САД и други о садржајима безбедносне 
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културе у образовном систему Кубе. Узимајући у обзир изузетно ве-
лику комплексност политичког система Сједињених Држава, као и 
постојање различитих нивоа власти с високим степеном аутономије, 
образовни систем децентрализован је и разликује се од једне до дру-
ге савезне државе, али уз поједине федералне прописе који у својим 
доменима имају примат. Међутим, оно што је заједничко скоро свим 
савезним државама кад је безбедност у питању јесте изузетно вели-
ки захват изазова, али и распрострањеност безбедносних претњи. 
Први и можда најважнији проблем у школама у САД је општепозна-
то вршњачко насиље које се креће од свакодневног малтретирања до 
силовања и убистава, укључујући различите озбиљне насилне инци-
денте. У том погледу постоји више програма за спречавање насиља у 
школама, а посебно на федералном нивоу, што довољно говори о зна-
чају овог питања за безбедност деце и младих у САД. Такође, имајући 
у виду географске карактеристике и величину Сједињених Држава, 
због неисцрпне листе природних катастрофа које сваке године по-
гађају већину савезних држава, припрема школске деце за реаговање 
у ванредним ситуацијама на самом је врху приоритета у области об-
разовања за безбедност. Ауторка је у том погледу пружила врло де-
таљан преглед федералних програма намењених деци и младима, као 
и програма едукације државних и локалних институција и организа-
ција намењених основним и средњим школама. Посебан фокус у раду 
стављен је на обавезне вежбе за ученике у случајевима напада ватре-
ним оружјем или у случају природних катастрофа, које се организују 
на месечном нивоу. Имајући у виду опасности које долазе са интерне-
та, посебна пажња у америчким школама посвећује се образовању у 
области сајбербезбедности, која је такође регулисана федералним за-
коном. На крају, у раду је направљен кратак преглед програма који се 
односе на упознавање с функционисањем система безбедности САД – 
оружаним снагама, полицијом, ватрогасним службама, унутрашњом 
безбедношћу и сл.

У раду који се бави Кубом Вања Роквић прво представља неке 
специфичности политичког система, турбулентни историјски и поли-
тички контекст развоја система образовања, као и географске особи-
не ове острвске државе која је због свог положаја често изложена ура-
ганима. У даљем тексту анализиран је систем школског образовања с 
посебним акцентом на садржајима из области безбедносне културе 
који су заступљени у већини предмета током основног и средњег об-
разовања, као и програми припреме ученика и наставника за реаго-
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вање у ванредним ситуацијама. На крају су представљени различити 
програми неформалног образовања који покривају теме као што су 
развој деце у оквиру породице, сексуалност и родна и сексуална пра-
ва и развијање информационе писмености.

У четвртом поглављу, које покрива азијско-пацифички регион, 
Милан Липовац бавио се наставним садржајима из области безбед-
ности у Аустралији и Јапану. У првом раду аутор је представио раз-
вој и структуру система образовања у Аустралији, као и неке специ-
фичности овог система које са собом носе проблеме неуједначене за-
ступљености различитих садржаја и дужине трајања конкретних ни-
воа образовања. Аутор је утврдио да су садржаји који се односе на 
питања безбедности заступљени у предмету везаном за здравствено и 
физичко васпитање и презентовао је одабране иницијативе које треба 
да унапреде безбедност деце и младих, а које су везане за специфич-
не изазове карактеристичне за аустралијско друштво – осећај непри-
падања, вршњачко насиље, дискриминација, али и елементарне непо-
годе као што су чести пожари. На крају овог рада направљен је пре-
глед неких иницијатива усмерених на решавање конкретних безбед-
носних проблема с којима се ученици сусрећу.

У раду о Јапану прво је представљен систем школског образовања, 
који је условљен општим културним контекстом, а након тога детаљ-
но су анализирани садржаји из области безбедности у наставном пла-
ну основних и средњих школа. Кључне теме које су заступљене у об-
ласти безбедности ученика у Јапану су превенција повреда ученика у 
школи, пружање прве помоћи, спречавање делинквентног понашања, 
безбедност у саобраћају, реаговање у случају природних катастро-
фа (земљотреса), спречавање ширења заразних болести, безбедност 
исхране, понашање у случају терористичког напада.

Последње поглавље бави се регионом Југоисточне Европе. У раду 
Желимира Кешетовића покривени су образовање и обука школске 
деце у Словенији, Црној Гори и Србији, посебно у контексту наслеђа 
система образовања из периода СФР Југославије. У анализи ове три 
државе аутор закључује да је само у Словенији дошло до увођења из-
борног предмета из области безбедности у основним школама, док 
у Црној Гори и Србији ови садржаји постоје у оквиру програма дру-
гих предмета, али и у различитим ваннаставним активностима и про-
грамима различитих институција и организација. Александра Илић у 
свом раду анализира тренутну ситуацију у образовању за безбедност 
у Републици Србији. Она прво анализира стратешки и нормативни 
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оквир образовања и васпитања с посебним фокусом на садржајима 
из области безбедности. Након тога бави се генезом увођења избор-
них предмета током последњих двадесет година и затим критички 
анализира изборне предмете који се тренутно реализују у основним 
и средњим школама, где препознаје више различитих тема које ди-
ректно или индиректно покривају питања безбедности – угрожавање 
права и слобода, злоупотреба медија, ризици и опасности по иденти-
тет у дигиталном окружењу, алкохолизам, психоактивне супстанце, 
злоупотреба медикамената и др.

У другој целини представљени су предлози изборних предмета 
Безбедносна култура 1 за трећи разред и Безбедносна култура 2 за 
четврти разред средњих школа. На почетку су представљени основни 
циљеви изучавања садржаја на овим предметима, фонд часова, опште 
компетенције, исходи учења и теме обухваћене садржајем предмета. 
Затим су пружена детаљна упутства за методичку и дидактичку реа-
лизацију предмета, а на крају су представљени садржаји оба предмета 
кроз тематске области које покривају.

Иако је на основу садржаја радова јасно да је жеља приређивача 
зборника била да сваки текст има исту или барем сличну структуру, 
очигледно је да то није било једноставно реализовати, а разлог томе 
налази се у чињеници да приступи образовању за безбедност у анали-
зираним државама неретко одударају једни од других. Узроци за ово 
су, као што то често бива код упоредних анализа великих национал-
них система у било којој области, велике разлике у устројствима по-
литичких система, специфични историјски и политички контексти, 
различита наслеђа и спољни утицаји, али и посебности као што је гео-
графски положај. Свакако, оно што може да се препозна као заједнич-
ки именитељ ових система образовања јесу конкретни напори у поди-
зању безбедносне културе школске деце, како у нормативном тако и у 
институционалном погледу, затим јасне стратегије у овој области, али 
и очигледан утицај нових технологија.

На крају, не треба занемарити још један битан допринос ових радо-
ва у погледу разумевања функционисања других система образовања 
за безбедност. Напор који су приређивачи зборника уложили прили-
ком пружања смерница ауторима уродио је плодом кроз разноврсне 
прилоге инкорпориране у готово сваком тексту. Тако, за већину ана-
лизираних држава пружени су прегледи позитивноправних прописа 
у овој области, језгровити прикази организације образовања на на-
ционалном и другим нивоима неретко обогаћени њиховим схемат-
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ским и другим визуелним презентацијама преузетим из званичних 
институција, затим генезе развоја конкретних видова образовања за 
безбедност, листе надлежних државних институција, пресеци актуел-
них неформалних програма образовања за безбедносну културу, као 
и кратки прикази занимљивих онлајн и других дигиталних платфор-
ми које ученици користе зарад повећања свести о значају безбедно-
сти. У том смислу, без жеље за заобилажењем јасног академског зна-
чаја, употребна вредност овог зборника радова никако не би смела да 
се ограничи само на академску заједницу већ би он требало да нађе 
своје место и у основним и средњим школама, у рукама наставника, 
али и доносилаца одлука у систему образовања Републике Србије као 
вредан ресурс који компилира најбољу праксу у овој области и тиме 
мотивише оригиналним идејама и најбољим решењима.



Прикази књига/Book Reviews 167

Nevena ŠEKARIĆ STOJANOVIĆ, Research Associate* 
Institute of International Politics and Economics, Belgrade

SECURITY IN THE EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN SERBIA 

Collection of Papers Review 
Stanimirović, Z. & Ilić, A. (Eds.) (2020). Security 
in the Educational Institutions in Serbia. Belgrade: 

Faculty of Security Studies (241 page)

Vast number of studies on educational institutions tend to provide an 
overview of the state-of-play of key security dimensions, practices and 
challenges for schools and their actors. The publication “Security in the 
Educational Institutions in Serbia” presents one of the contributions to 
the existing body of knowledge. This thematic proceeding is issued by 
the Faculty of Security Studies of the University of Belgrade, as a result of 
the scientific project “Security and protection of the educational system 
management and function in Serbia (basic information, principles, 
protocols, procedures and tools)”. Edited by Zorica Stanimirović and 
Aleksandra Ilić, this publication brought to the fore all relevant aspects of 
problem analysis in educational institutions in Serbia.

In total, 16 articles have been split into the four chapters due to their 
narrow scopes. This four thematic units are divided in accordance with 
different aspects of the security in the educational institutions in Serbia. The 
first part is devoted to the general deliberation of the problem of security 
in different Serbian educational institutions, introducing the reader into its 
various aspects. The first paper, written by Vladimir N. Cvetković, questions 
the widest framework of the security in these institutions, highlighting 
the need for the security education of the security experts, based upon its 

*  nevena.sekaric@diplomacy.bg.ac.rs



Прикази књига/Book Reviews168

interdisciplinary roots and in accordance with the security management 
knowledge. The second paper, written by Ivana Simović-Hiber, focuses on 
the international and national legal aspects of the problem of security in 
schools, putting a child at the center of the problem and perceiving it as a 
peculiar rights holder. The authors of the third paper, Keković, Milošević 
and Putnik, aim to create a list of all potential risks in schools and crietria 
for risk identification and classification. By employing the concept of risk 
assessment and control in the context of the school environment, these 
authors attempt to provide a contribution to the eventual standardization 
of basic concepts. Želimir Kešetović in the forth paper analyses the 
possibilities of applying the concept of risk management to the educational 
institutions. The authors of the last, fifth paper of this chapter, Đurić, 
Popović-Ćitić and Marković, emphasize the benefits of the positive school 
climate as key socio-psychological aspect in schools and for the students 
well-being. In addition, authors of this article also propose activities that 
can contribute to the development and maintenance of a positive social 
climate in schools.

The second chapter, dedicated to the reactions of the society on security 
risks in educational institutions, starts with the paper which focuses on 
the position of minors as perpetrators and victims of crimes and on the 
role of the police as well. Based upon evaluation of the effectiveness of 
some school projects, the authors tried to identify possible future activities 
aimed at improving prevention efforts and reducing the number of offenses 
committed in schools. Kekić, Milašinović and Mlađen authored the next 
paper which highlights the need for learning about the security culture. 
Implementing a security risk reduction concept in school environment, 
the authors emphasized the inclusion of all relevant aspects of the society 
in order to improve preventive and pre-emptive activities within schools. 
The problem of the media representation of security risks in schools is 
the subject of the following paper, authored by Banović and Ilić. Results 
of this research showed that school violence as security risk gains most 
media attention. The ninth paper of this proceeding is authored by Stajić 
and Stanarević and is focused on civil society’s response to security risks 
in educational institutions. Analysing the roles of diverse civil actor, the 
authors gave the identification of acceptable programs and models in 
schools which correspond to high scientific standards.

The next, third chapter of this publication is devoted to the models for 
security risk control in the context of school environment. Within the first 
paper, Kešetović examines standards of crisis planning for schools and 
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concludes with the proposal of a school crisis plan in the context of Serbia. 
The next paper puts gender-based violence in schools in the center of the 
attention. In this paper, Danijela Spasić analyses implications of this security 
risks towards other society aspects. Final paper of this chapter is dedicated 
to the problem of hooliganism phenomenon, presenting the results of the 
hooliganism research conducted in secondary schools in Serbia.

The four articles of the last, fourth chapter of this proceeding, deal 
with the technology in solving problem of security risks in the context of 
educational institutions. In that sense, Milan Lipovac examines various 
aspects of video-surveillance aiming at resolving different security risks 
in schools. Thematically continuing, the following paper, authored by 
Kordić and Babić, presents the results on students’ observations on video-
surveillance in their schools and universities. In a similar manner, Ana 
Kovačević analyses the possibilities of the Web mining and visualization and 
significance of their usage in cyberbullying detection in the next paper. The 
authors of the final paper of this publication examine possible applications 
of face recognition software in order to enhance school security systems in 
Serbia.

This publication offers a comperehensive and up-to-date view on 
diverse aspects of security in educational institutions in Serbia. Therefore, 
it is very useful reading not only for the scientific community but also for 
all interested parties, considering their direct involvement into educational 
processes and the potential to contribute to overcomimg many of the 
security challenges that schools face to.
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