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* Текст је део резултата рада при пројекту „Безбедност и заштита организовања и функциони-
сања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, 
процедуре и средства), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ре-
публике Србије. 
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СМИСАО И ПЕРСПЕКТИВЕ НАУКА 
И/ИЛИ СТУДИЈА БЕЗБЕДНОСТИ* 

(О образовању стручњака за безбедност)

Сажетак: Изучавање и практиковање безбедности подразумева системска знања о по-
литици, праву и историји. До целовите истине о безбедности (државе, друштва, поје-
динца, глобалног поретка...) долази се поступним дискурзивним путем: почев од анали-
зе узрока/разлога настанка или потенцијалног стварања конкретних безбедносних ри-
зика или претњи, преко анализе фактора који утичу на њихову социјалну и индивиду-
алну перцепцију, све до контроле, тј. управљања безбедносним проблема како би се они 
могли савладати или предупредити. Способност за стицање таквог знања и вештина 
претпоставља образовање стручњака засновано на познавању филозофије политике и 
правних наука, социологије и психологије, политикологије и екологије... све то уз стал-
но посредовање садржаја студија безбедносног менаџмента. Изван тако конципираног 
трансдисциплинарног проучавања и деловања безбедносна струка губи смисао и своди се 
на предвојничу обуку и кратке курсеве из прве помоћи или борилачких вештина. 
Кључне речи: безбедност, знање, вештине, политика, историја 

Знање и вештине

Разумевање садржаја и значења наука или студија безбедности 
мора се поставити у шири контекст два историјска феномена који 
чине модерну епоху: национална држава и политичка идеологија. Они 
представљају главни предмет и појмовни оквир унутар истраживања 
наука безбедности. У првом случају науке безбедности се фокусирају 

* Текст је део резултата рада при пројекту „Безбедност и заштита организовања и функциони-
сања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоко-
ли, процедуре и средства), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 
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на безбедност националне државе,1 а у другом на одбрану или очување 
различитих етичких и идеолошких садржаја које је изнедрила модер-
на епоха.2 Знање о држави (њеном настанку, функцијама, институ-
цијама итд) и вредносним, односно идеолошким системима помоћу 
којих се она легитимише у Модерни, нужан је предуслов за било које 
друго знање и способност да се вредности бране или заштите. Стога 
су науке/студије безбедности не само немогуће (безпредметне), већ и 
бесмислене ако се не зна ко, шта и зашто се уопште штити или обез-
беђује. Тек на основу тог знања могуће је доћи и до оног практичног: 
како се неко/нешто штити (обезбеђује, чува). Синтеза датих упита-
ности („ко/шта”, „зашто” и „како”) обезбеђује смисао и профил наука 
безбедности које тиме добијају интердисциплинарни статус студија 
организованих око заједничких предмета истраживања. 

Како видимо, шта год да било предмет безбедности (од личне и ко-
лективне безбедности до безбедности појединих сектора друштва или 
државе, „глобалног поретка” итд) извесно је да политика/политичко 
одређује њен садржај и обим. Не постоји дословно ни једно поље без-
бедносног интересовања које не носи у себи одлучујући политички 
карактер.3 Отуда су науке и/или студије безбедности незамисливе без 
познавања политичког амбијента, разлога и тенденција које су имане-
ненте конкретној теми, односно предмету истраживања. Суочавање 
са бројним димензијама безбедности нужно подразумева познавање 

1 Политичке заједнице из предмодерног времена, свака понаособ и све заједно, имале су извесне 
иниституције које наликују модерној држави (попут војске, више или мање разгранатог управ-
ног апарата, система општих намета за све поданике, централизоване изградње инфраструктуре 
и сл), но ни једна од њих није познавала правну једнакост свих у политичкој заједници, тј. рав-
ноправност сваког држављанина пред законом, опште право гласа, редовне политичке изборе, 
законску заштићеност приватне својине, подвојеност управљања и власништва, као и начелни 
раскол институционализоване вере и облика владавине. односно подвојеност световне (поли-
тичке) и свете (црквене и/или духовне) владавине, апстрактније речено: политике и етике. Зато 
је модерна (национална) држава сасвим посебан политички и сходно томе јединствен безбед-
носни феномен.

2 Односи се на историјско времен време од првих грађанских револуција у XVI и XVII веку до да-
нас. Модерна епоха је направило одлучне разлике у односу на свеколику друштвену прошлост: 
економски режим својине (концепт власништва) и начин оправдања владавине (концепт по-
литике) радикално су се одвојили у односу на вишемилнијумске представе о смислу егзистен-
ције и крајњем животном циљу (концепт вере). Њих су смениле нови политичке, економске и 
културне вредности чији су десакрализовани садржаји ступили у борбу за превласт на нивоу 
државе и глобалног поретка (концепт идеологије). (Цветковић, 2007 и 2001). Политичке идеоли-
гије су тако преузеле улогу вере поставши главни кохезивни елемент социјалног и политичког 
живота у модерно доба. (Цветковић, 2001, стр. 94-134)

3 Утолико су и еколошка, енерегетска или нпр. индустријска безбедност, као и све друге врсте 
безбедности, par excellence политички проблеми јер су засновани на директној зависности од 
политичких одлука и односа, тј. различитих врста интереса и начина њихове артикулације у на-
ционалним државама и међународним односима.
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основних појмова политичког мишљења и праксе (правда, интерес, 
легитимитет, легалитет, суверенитет итд.), као и свест о начину фун-
кционисања политичких институција и/или уставног поретка, однос-
но знање о облицима (зло)употребе политичке и сваке друге моћи. На 
том основу уче се вештине и знања помоћу којих се осигурава безбед-
ност институција и њихових актера и вредности које они промови-
шу. Утолико услови за успешно бављење тим послом подразумевају 
усвајање знања из филозофије политике и етике,4 права,5 историје,� 
социологије,7 психологије,8 политикологије,9 екологије (интердисцип-
линарна област по дефиницији) итд. На све то надовезују се органи-
зациона искуства и практична знања, односно вештине или умећа – 
из широке области студија менаџмента.10 (Цветковић, 2010, стр. 705–
710) Онај ко жели да постане „професионални безбедњак” мора поседо-
вати знање етаблираних научних дисиплина, као и знање и вештине 
новоуспостављених хибридних наука/студија безбедности које се ује-
дињују са умећима студија менаџмента. Такав зналац посредованих 
научних дициплина и вештина по питању безбедности заиста јесте 
стручњак за оно чиме се бави. У том смислу, комплетан „безбедњак” 
је онај ко усвојена разноврсна знања из интердисциплинарне области 
наука/студија безбедности може да примени, односно искористи кроз 
безбедносно планирање (процене ризика), организовање и координа-
цију (анализа ризика) и најзад – вођење (управљање ризицима). 

Управо зато сложена и често мистификована „безбедносна стру-
ка” није нити може бити пабирчење пуке фактографије која односи 
на „безбедносне изазове” или „безбедносне претње”.11 Исто важи за 

4 Главне теме: морално деловање и правда, слобода, једнакост...; академске дисциплине: политичка 
теорија и примењена етика.

5 Главне теме: законске норме, процедуре, санкције и њихови делокруг важења; академске дисцип-
лине: теорије државе и права, уставно, управно, кривично, међународно право и др.

� Главне теме: цивилизацијске претпоставке за вођење политике, верске доктрине и институције, при-
вреда и менталитет итд; академске дисциплине: историја цивилизације, национална историја и др. 

7 Главне теме: појединац и заједница, односи између друштвених група и/или социјалних слојева, 
институције, идеологије, конфликти и др.; академске дисциплине: социологија политике, крими-
нологија, социјална патологија и др.

8 Главне теме: типови личности и организација, личност и група, свесно и несвесно мишљење/де-
ловање; академске дисциплине: социјална психологија, психологија личности и др.

9 Главне теме: политичке партије и политички избори, медији, односи између држава, глобални 
поредак...; академске дисциплине: политички системи, међународни односи, геополитика, кому-
никологија и др.

10 Главне теме и умећа: начини управљања и вештине вођства, изградња и функционисање безбед-
носних система, познавање доктрина и стратегија безбедносних организација – војних, поли-
цијских, приватних и других облика сигурности и заштите итд.

11  Често коришћена синтагма „безбедносни изазови, ризици и претње” преузета је из теоријске 
традиције и тзв. стратешких докумената западних земаља (пре свих САД и Велика Британија), а 
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просту свест о постојању законских прописа из области безбеднос-
ти или механичко поступање по одређеном безбедносном протоколу 
или стандарду. Када би се безбедносна струка свела на дате прозаич-
ности она се не би изучавала на универзитету већ у вечерњим шко-
лама и кратким курсевима агенција за заштиту, а „безбедњаци” би 
били избацивачи на вратима и унифомисани чувари. Насупрот тој 
деградацији струке, „безбедњак” значи бити образован стручњак за 
безбедност, зналац који види целину – узроке, разлоге и могуће пос-
ледице безебедносног порблема, а не просто утренирани војник/по-
лицајац универзалне намене. Разлика је управо онолика колики је јаз 
између школованог официра и регрута који је похађао кратки курс 
борилачких вештина и прве заштите.

Науке/студије безбедности: држава

На који год начин мислили о безбедности – о њеним нивоима или 
димензијама, карактеристикама или актерима, увек је у центру пажње 
најшири и највиши контекст: (модерна, национална) држава. Упркос 
различитим пророчким најавама и идеолошким објавама „пропа-
дања”, „нестајања” или „одумирања државе”, она и данас о(п)стаје као 
епицентар политичког живота. Држава је још увек највиша политичка 
институција која ствара и одржава међусобну повезаност појединаца 
у модерном друштву, дефинише јединство и делокруг шароликих ус-
танова заједнице преко којих се успостављају традиционални односи 
наређивања и послушности, ауторитета и легитимитета. Сврха њихо-
вог постојања и даље је успостављање одређеног (правног, законитог, 
уређеног) поретка који превладава анархију безакоња, и то саобразно 
замишљеној, али и остваривој, тј. реалној идеји праведности. Некада 
је она била поимана као јединство социјалног са космичким поретком 
или са божјом промисли; данас се пак рефлектује као општа једнакост 
свих грађана/држављана пред законом и то више као нужно полазиш-
те, а мање или никако као замишљени идеал.

требало би да означава степеновање безбедносних проблема. Оно што је уочено као потенцијал-
ни („изазов”), односно несумњиви безбедносни проблем („ризик”), разликује се од његове не-
посредне артикулације („претња”). У том смислу, студије безбедности данас пролазе кроз уоби-
чајене дечје болести научних дисциплина друштвених наука, које, готово без изузетка, имају 
своје псеудосхоластичке фазе: од сумњивог етимиолошког укорењивања, преко минуциозних 
појмовних разграничења и сличног „терења мака на конац”, до таутолошког дефинисања и дока-
зивања – све да би сами себи показали властити „научни дигнитет”. 
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Организација и функције модерне државе до данас су поприми-
ле мање-више универзални карактер (у виду специјализованих инс-
титуција за одбрану, унутрашњу стабилност, финансије итд. – увек у 
служби националног суверенитета), док су модерне политичке и дру-
ге вредности лоциране у идеолошке хијерархије које служе легитима-
цији политичких, економских и других актера. У свакој од тих функ-
ција безбедност доминира као пожељно друштвено стање или као по-
литички императив. Водеће место безбедности у хијерхији друштве-
них потреба, проблема и задатака, теоријски је први артикулисао ен-
глески учитељ, филозоф и математичар Томас Хобс (Thomas Hobbes, 
1588-1�79). Он је пошао од једноставне чињенице да је „голи живот” 
вредност по себи. Живот је вредан јер напросто јесте (постоји), а ње-
гова заштита или безбедност – први је захтев који испоручујемо свету 
када у њега (не својом вољом) ступамо. Према Хобсу, сва друга доб-
ра која живот, евентуално, може да понуди (попут правде и слободе 
на друштвеном плану или задовољства, љубави среће на индвидуал-
ном) тек су изведенице из нужног услова постојања као самоодржања, 
тј. безбедности егзистенције. Па ипак, показаће се већ код истог тог 
Хобса, живот као пуко трајање, као „чиста безбедност”, људима је не-
довољан, бесмислен и непотребан! Само живот са достојанством за-
служује да се живи. Безбедност је утолико нужан, но свакако не и до-
вољан разлог за живот. 

Хобс сматра да је човек је по својој природи крволочан вук који 
сваког вреба, али се и од свих плаши. Има незајажљиву жељу за апос-
лутном слободом и владањем над другима, а уједно се других плаши 
знајући да су они исти као и он. Речена подвојеност човека представља 
његово „природно стање” и оно је као такво претпоставка за „бедан, 
кратак и мучан живот”. Да би изашли из тог стања дивље слободе и 
волје за моћ људи су морају се одрећи дела своје природе а зауврат ће 
обезбедити сигурност својих живота. Онај ко је у стању да другима 
обезбеди заштиту добиће заузврат њихову покорност. Такву моћ, за-
кључиће Хобс, има само суверен, тј. држава. Она обезбеђују право на 
живот, својину и слободно пословање свим члановима заједнице. За-
узврат, према Хобсу, држава (суверен) добија одрешене руке у вођењу 
политике (тј. коришћењу моћи на унутрашњем и спољном плану) и 
наравно – коришћењу заједничке (државне) благајне. 

Хобс примећује да „крајњи узрок, намера и циљ људи, који од при-
роде воле слободу и господарење над другим, кад уводе оно огранича-
вање самих себе у коме видимо да живе у државама, јесте предвиђање 
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сопственог одржања”. Људи желе да њихова безбедност траје у кон-
тинуитету – у сигурном, стабилном поретку државе која мири страс-
ти проистекле из различитих, обично разједињујућих интереса својих 
грђана. Утолико је држава „онај смртни бог коме дугујемо, под бесмр-
тним богом, свој мир и своју одбрану” (Хобс, 19�1, стр. 147–152). 

Држава и њен политички поредак, према Хобсу, представљају из-
раз задовољења основног људског нагона да се преживи, да се буде 
безбедан. У том смислу, за разлику од целокупне традиције политич-
ке филозофије, Хобс сматра да је заправо неважно које је унутрашње 
устројство државе, битно је само њено основно својство, а то је – пру-
жање заштите/безбедности. Поредак и сви закони државе темеље се 
и вреднују искључиво на фактичкој моћи да се одржава безбедност, 
тј. да се реализује/оствари самоодржање заједнице и следствено томе 
– појединаца (њених чланова). 

Према Хобсу, држава није политички одраз вечне симетрије уни-
верзума, а још мање је резултат воље Божје! Држава је вештачка тво-
ревина, измишљена (створена, произведена) ради одбране и заштите 
природног (нагонског) човека. Међутим, иако дискурс о безбедности 
започиње са „голим животом”, пуки живот остаје бесмислен ако је сам 
себи сврха; он (живот), према Хобсу, има смисла само ако је осигурана 
безбедност имовине и безбедност рада, из чега имплиците следи и без-
бедност савести, односно достојанства личности. Утолико оно одри-
цање од дела слободе (политичког одлучивања) које су појединци свес-
но учинили захваљујући заштити коју им је пружио суверен (дрћжава), 
не значи истовремено и потпуно затирање сваке слободе. Компромис 
између владара и поданика јесте у томе што свако у заједници део своје 
слободе добровољно уступа другоме ради заједничког добра. 

Премда се носилац суверене државне власти током времена поме-
рио у правцу репрезентативности институција (сувереност као израз 
воље народа/нације, а не само државног вођства), расправа о безбед-
ности као примарној функцији државе није нестала. Томе је погодо-
вао развој Модерне у коме су политичке идеологије замениле веру/ре-
лигију у њеној традиционалној улози друштвене интеграције и твор-
ца вредносних оријентира. Данас пак, када је засићеност идеолошким 
вредностима постало опште место, безбедност је наизглед (или пре: 
поново!) стекла предност над слободом, док је сила исто тако наизглед 
(можда коначно?) превагнула пред разумом. Стога смо данас сведоци 
грађења темеља за једну нову идеологију − идеологију безбедности, но-
вог политичког „вјерују” које прети да поништи такорећи свеколико 
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политичко наслеђе и све досадашње расправе о досезању среће, сло-
боде и једнакости и/или о реализацији праведности кроз политичко 
отелотворење „људске природе”. 

Наглашавањем утилитарног карактера расправе о држави, тј. ис-
тицањем важности осигурања безбедности грађана и суверености 
њихове политичке воље да буду заштићени, све расправе о слободи, 
правичности итд. данас готово неосетно бивају потискиване у други 
план – независно и од воље самих политичких актера. Наречена до-
минација идеологије безбедности означава, а посредно и промовише, 
фактичност огромног раста значаја државе у свакодневном животу 
људи (заштита, али и контрола готово свих аспеката заједничког жи-
вота), што има за последицу реалну претњу да брига о „вечним” пи-
тањима политичког живота (правда и правичност, једнакост и слобо-
да, принуда и добровољност итд.) у потпуности буду затамљена идео-
логијом пуке сигурности („безбедност ради безбедности”). Отуда се 
„преживљавање” нужно поставља испред слободног или достојанс-
твеног живота. 

Речена тенденција разумевања безбедности напокон је у другој по-
ловини XX века постала опште место политичких, научних, књижев-
них и других расправа. Не треба да чуди да баш у то време као посеб-
на грана друштвених наука настају и „студије безбедности” – најпре 
као издвојени (војни) одељак у такође магловитој политичко-правној 
области „међународних односа”, све да би нешто касније еволуирале 
у правцу разумевања унутардржавних друштвених односа разврста-
них по већ различитим „секторима безбедности”. На том фону се и 
развила актуелна, често тривијална прича о безбедности као самодо-
вољном циљу сваке људске активности. Како год, захваљујући актуел-
ном „духу времена”, реч безбедност је постала вероватно најфреквен-
тнији термин XXI века. Извориште те (зло)употребе јесу политика, 
односно идеологија. Наравно, они су само видљиви израз или после-
дица дубљег разлога који се корени у генези модерног доба. 

Стварни разлог заокупљености безбедношћу данас јесте контину-
ирана „системска” или „структурна” криза модерности (Хабермас), та 
фундаментална „нелагода” која захвата дословно све аспекте савреме-
ног живота. Криза или неизвесност, тј. крхкост (политичког, морал-
ног, светог и световног) поретка, структурни је основ и израз начина 
живота модерног човека. Она је симптом, претпоставка, последица и 
основни замајац свих његових прегнућа, нада и страхова. У контексту 
те универзалне кризе која захвата све делове и димензије историјског 
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постојања – од привреде и политике, до вере и културе, безбедност се 
појављује као нека врста засебне „вредности”, као циљ по себи, иде-
ал који ваља остварити, императив или жељено стање. У том свом 
первертираном издању безбедност постаје безмало засебна идеоло-
гија која паразитира на дериватима уобичајених модерних идеологија 
слободе (либерализам), једнакости (комунизам) и братства по крви 
(фашизам/нацизам). (Цветковић, 2017)

Науке/студије безбедности: идеологија

Нова врста знања која се конституише око проблема безбедности, 
теорије и наративи који се позајмљују од раније етаблираних друшт-
вених наука, a дискурзивно прерађују у новом руху и за нове потребе, 
нужно (попут свих других друштвених наука!) у неком тренутку пос-
таје идеологија. Онако како је страх од небезбедности више растао, то 
је и прича о слободама и правима (човека, нација и др.) добијала на 
интензитету. Наравно, не кроз стварну реализацију (остварење), већ 
кроз манипулације и постварење. Примера за то има безброј и готово 
да су доведени до баналности. Свакако најупечатљивији међу њима 
јесте актуелна употреба политичког, дакле јавног страха од „ширења 
тероризма” и нешто мање изражени наративни страх од „оружја за 
масовно уништење”. Ове две реалне претње међународној, али нада-
све националној безбедности, постале су изговор за сваку врсту неле-
галног државног интервенционизма – како у међународним односима 
(тамо је, наравно, одувек „сваки разлог био добар разлог”; уосталом, 
зна се: „јачи тлачи”), тако исто и односима унутар националних држа-
ва (угрожавање стечених права на приватност, ограничавање слободе 
говора, немогућност политичког удруживања итд.). 

Најгора политичка последица ове „културе страха” јесте њена ин-
ституционализација. Стална ишчекивања терористичког или неког 
другог напада, уз одговарајуће параноичне медијске кампање, могу 
да на брзину проглашено „ванредно стање” (које се обично правно 
уводи на мала врата – доношењем подзаконских аката) продужавају 
по нахођењу (политичкој потреби) у бескрај. Прављење од ванред-
ног стања редовни поредак лагано постаје манир не само код дока-
зано ауторитарних држава, већ и код оних које су до јуче биле узор 
демократије и бриге о људским правима и слободама.12 Поврх тога, не 

12 Пример САД и земаља ЕУ, посебно Француске, који су после терористичких напада од стране 
екстремних исламиста (од 2001. год. до данас) усвајали различите врсте закона о борби против 
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види се крај процесу „изнајмљивања легитимности” који се очитује 
у препуштању основе легитимите државе (законска употреба силе) 
приватним компанијама специјализованих за безбедност. Препушт-
ање приватном сектору безбедносних послова које је на себе преузела 
модерна држава у протекла два-три века (заштита од класичног кри-
минала, али и заштита од герилаца и других „нерелегуларних бораца”, 
обезбеђивање националних институција и др.) догурало је до тога да 
се чак и на међународном плану, дакле у сфери односа између држава, 
ангажују приватне компаније чије војске у име националних држава 
воде ратове, склапају „примирја” или контролишу за једне окупирану, 
а за друге „ослобођену” територију.

С друге стране, да би се заштитиле од спољашњих безбедносних 
пошасти, тј. нежељеног утицаја других организованих политичких и/
или безбедносних снага у властитом домену, државе које то себи могу 
да приуште (тзв. велике силе) спремне су да креирају своје ближе и 
даље „безбедносно окружење” на већ различите начине, зависно од 
својих историјских искустава и тренутне моћи: од класичних уцена и 
кажњавања (економска и/или политичка изолација проблематичних 
или „одметнутих” држава), преко активног учешћа у унутрашњим по-
делама других држава и уз прикривену илегалну финансијску и војну, 
али зато често и отворену политичку подршку локалном сецесиониз-
му (или по потреби унитаризму), све до новопронађене универзално 
оправдавајуће политичке формуле познате као „хуманитарна интер-
венција”.

*

Наводни тријумф носеће идеологије Модерне – либерализма, да-
нас се показује као јалов и релативан, и то управо из перспективе ње-
говог кључног мотива – слободе. „Бити безбедан” постало је значај-
није него „бити слободан”. Правда и правичност су устукнули пред 
нарацијама сигурности. У том духу размишљају појединци, у том 
правцу делују друштвене групе и на тај начин функционишу држав-
не институције диљем модерног света. Утолико и једна те иста идео-
логија има мношто изведеница прилагођених различитим нивоима 
друштвених – политичких актера на сцени: бројни модуси либера-
лизма („социјални”, „национални”, „мондијалистички”... ) покушавају 

тероризма. Тако су нове „политике безбедности” фактички укинуле многе демократске текови-
не које су до тада сматране недодирљивим: слобода кретања, физичка неповредивост стана и 
преписке, забрана прислушкивања и сл. 
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да одговоре потребама свог времена на различите начине, при чему 
се сваки од њих позива на већ неко „научно” утемељење и „универ-
залну”, „природну” вредност. Тако су својевремено функционисали и 
комунизам/социјализам и фашизам/нацизам у својим инаугуралним 
историјским облицима (Русија с једне, те Италија, Немачка и Аустрија 
с друге стране).

Све нам то посредно говори и да новоформиране „студије” и/или 
„науке безбедности”, уколико желе бити плодоносне и корисне, морају 
у свом основу имати корпус знања о политичким идејама, вредностима 
и односима. Зато су по свом карактеру, методама и циљевима студије/
науке безбедности у најближем сусретању са социологијом и/или тео-
ријом политике. Науке/студије безбедности претпостављају стицање 
дискурзивног знања о томе зашто и како се ствара, надасве упот-
ребљава моћ политичке провенијенције. Стечено стручно знање пред-
ставља теоријску основу за разумевање различитих начина претва-
рања конкретних моћи у разнолике врсте (не)институционализоване 
силе. Технички или практични аспект овог знања, његова корисност, 
своди се на организовање, односно употребу и/или контролу нарече-
них сила.

Закључимо: безбедност је универзална историјска потреба која у 
модерној епохи добија централни друштвени и политички значај за-
хваљујући постојању државе. Објашњење и тумачење ове поставке 
даје смисао и правац настојањима да се проблематика безбедности 
научно обликује у виду наука/студија безбедности. Као део најмлађег 
корпуса друштвених наука, науке безбедности интегришу знања (пој-
мове и методолошке поступке) других, старијих и развијенијих на-
ука, концентришући се при том непосредно на проблеме разумевања 
постојања, одржања и обезбеђења постојећих државних и друштве-
них институција, људи и материјалних добара. Имајући то у виду сту-
дије безбедности формирају знање посредовано политиком, правом 
и историјом; оне користе теоријска и практична искуства етаблира-
них научних дисциплина образујући трансдисциплинарно знање и 
стручњаке способне за процењивање (превенцију), управљање (конт-
ролу) и отклањање (санацију) безбедносних ризика и претњи.
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Садржај и форма

Дескрипција епистемолошког статуса и употребне вредности на-
ука безбедности садржи теоријски и практични ниво, који се међу-
собно преплићу или укрштају, понекад до непрепознавања. Разли-
кујући безбедносне проблеме („изазове, ризике и претње”), циљеве и 
средства безбедности, субјекте претње и актере сигурности/заштите, 
итд., науке безбедности интегришу одређене врсте теоријског, тј. сис-
темског и систематски стеченог знања о друштву/држави са вештина-
ма или умећима из широке области менаџмента. Утолико новонас-
тале науке безбедности, да би се уопште тако и звале, морају имати 
развијене сазнајне темеље, тј. теоријске оквире унутар којих се фор-
мирају знања о начинима стицања (прикупљања) искуствених налаза 
(чињеница), што уз примерену обраду кроз квантификацију и моде-
лирање, заједно чини основу за формулисање одређених концепата 
истинитости, и коначно – корисности тако стеченог знања. Свака од 
ових врста знања о безбедности поседује своју одлучујућу политичку 
димензију која садржи разлоге и/или узроке безбедносних појава, баш 
као и смисао или сврху успостављања безбедности, укључујући ту и 
артикулисање начина њеног успостављања. Управо зато, онај ко жели 
да постане „професионални безбедњак”, дакле стручњак из области 
наука/студија безбедности, једноставно мора да усвоји или поседује 
класично теоријско знање класичних научних дисиплина, баш као и 
вештине новоуспостављених хибридних наука које уједињују теоријс-
ка знања са умећима управљачких знања из области менаџемента.13 

Да би се безбедносни менаџмент развио у пуном значењу појма не-
опходно је имати на уму епистемолошку генезу и научно одрживу по-
делу феномена (предмета) безбедности која мора јасно да разликује 
родове и врсте. У супротном, науке безбедности постају или (а) меха-
нички, тј. еклектички збир засебних знања и вештина без јасног ве-

13 Овде се ваља подсетити и старих Аристотелових увида по којима теоријско знање претпоставља 
и уједно представља највећу могућу практичну делатност. Такозвана „пракса” без теоријског 
знања обично је „празно” (неопојмљено) искуство. Оно се временом само стиче (прикупља) 
– али се не учи, односно не студира. Постмодерна помодна помама у универзитетском образо-
вању за „што већом праксом” више је израз празнине понуде и мањкавости конкретних знања, 
него искрене бриге за адекватну употребу наученог. Немогуће је постати добар стручњак у било 
којој области ако претходно нису добро проучена и изучена знања која се желе применити и 
усавршити. Теорија даје смисао пракси, а не обратно. Различите врста специјализације у некој 
области (право, економија или безбедност) бивају могуће на основу целовитог увида у изучава-
ни проблем и оне долазе после успешног студирања, а не током њега. Основне студије нису пос-
већене адвокату, берзанском агенту или шефу полиције, већ правнику, економисти и менаџеру 
безбедности.
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зивног ткива, или пак (б) прости скуп информација за пружање „за-
штите” сведену на прву помоћ, тј. пуко санирање неспоредне штете 
без превенције, анализе ризика и стратешке заштите.

Речено у духу апстрактног: конституисање безбедности на нивоу 
државе, заједнице, друштвене групе или међународном плану, није 
ништа друго до спознавање или можда пре „разоткривање” начина 
наметања засебне воље (за моћ) политичкој заједници помоћу спе-
цифичних средстава реализације – легитимних и легалних, тј. поли-
тички прихваћених процедура надзирања и кажњавања; разумевање 
безбедности значи откривање разлога или мотива за формирање не-
ког од легитимних и легалних облика контроле моћи и употребе силе 
с једне, односно успостављање епистемолошког протокола, методо-
логије процењивања њихове ефикасности и делотворности, с друге 
стране. 

То би значило да се до целовите истине о безбедности (државе, 
друштва, појединца...) долази поступно и то кроз неколико повезаних 
корака: 1) анализа узрока/разлога настанка, односно могућности ства-
рања конкретних безбедносних проблема, тј. ризика и претњи (про-
цена вероватноће да ће се одређени догађаји десити, процена броја и 
врсте актера, као и могућих последица догађаја; анализа легитимнос-
ти и легалности употребе моћи/силе од стране државе или приватне 
безбедности, сагледавање/процена нелегалних начина употреба силе 
итд.); 2) анализа фактора који утичу на рецепцију безбедносног про-
блема (морални и психолошки – емоционални фактори; правне и по-
литичке последице; идеолошки мотиви и облици легитимности итд.); 
3) контрола проблема или „управљање ризицима” како би се предуп-
редиле последице безбедносних ризика, односно одстраниле могуће 
друге безбедносне претње (разрада потенцијалних „сценарија” угро-
жавања безбедности и постављање примерених институционалних 
одговора (усвајање стратешких докумената, стандарда и протокола).

Проблем је у томе што, уколико се изучавање и спровођење без-
бедности сведе само на завршни корак (3), постоје реалне шансе да 
од жељене безбедности не буде ништа! Штавише, када бисмо тако 
поступали, уочавање, разумевање и процена безбедносних ризика и 
претњи сводила би се на ad hoc импровизације од склепаног знања (од 
свега и свачега по мало) и приучених вештина из домена технолош-
ке реализације „безбедности” (као што је употреба апарата за гашење 
пожара или коришћење видео система за праћење и надгледање). Оп-
штој симплификацији и банализацији знања о безбедности ту чак и 
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не би био крај с обзиром да се оно с таквим приступом коначно сво-
ди на чисто техничко умеће „пружање заштите” које неуки прогла-
шавају „безбедносном струком”! Другим речима, када и ако се зане-
мари анализа друштвеног и политичког контекста из којег се рађају 
безбедносни проблеми, нужно се улази у поље компромитације и по-
тенцијалне злоупотребе „питања безбедности”, што даље отвара неп-
регледно поље за шарлатанство с једне (претрпано телохранитељи-
ма, приученим курсистима прве заштите, аматерским аналитичарима 
геополитике и сличним дилетантима), односно простор за политичке 
манипулације и најзад потенцијалну деспотију (лажирање безбеднос-
них претњи од стране власти), с друге стране. Избегавање таквих зло-
употреба знања о безбедности могућно је само ако се обезбеди ваљан 
едукативан основ за безбедносне стручњаке.

*

Имајући у виду горе наведене претпоставке за научно истражи-
вање феномена безбедности, као и већ деценијско школовање висо-
кообразованих стручњака у датој области на Факултету безбедности 
Универзитета у Београду,14 закључујемо да би се према свом предме-
ту/садржају, односно сврси, наставни предмети на вишем стпену сту-
дирања, тј. мастер студијама, могли поделити у четири раздела, по-
себна, али свакако не и херметички затворена подручја. Она су де-
терминисана својим заједничким основама (држава, право, историја; 
предмет изучавања: савремене теорије државе и безбедности, глобал-
ни поредак и регионални безбедносни изазови; приступ изучавању: 
методологија научног истраживања у области безбедности, концепт 
ризика и др.), као и непосредним предметом истраживања који се на-
челно може одредити на следећи начин: 

1. Студије националне безбедности (предмет изучавања: унутра-
шња безбедност државе; стабилност правног поретка – побуна 
и грађански рат; стабилност привредног поретка – безбедност 
критичке инфраструктуре; сајбер безбедност; борба против ор-

14 У том смислу овај рад сажима теоријска истраживања и поставке из дате области које је аутор 
објављивао током претходне деценије, укључујући приређивање првог увода у науке/студије 
безбедности на српском језику (Цветковић, 2010) и континуирани уређивачки посао у специја-
лизованој библиотеци Студије безбедности у издању Службеног гласника. Кратак преглед фор-
ме и садржаја последипломских студија који следи резултат је ауторовог теоријског прегнућа и 
практичног искуства у конципирању и реализацији програма основних, мастер и докторских 
студија наука безбедности на Факултету безбедности које су као такве први пут акредитоване у 
домаћој академској средини 2008. године. 
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ганизованог криминала и других врста социјалне и политичке 
патологије); 

2. Студије стратешке безбедности (предмет изучавања: споља-
шња безбедност државе: војне претње и нови начини ратовања, 
нуклеарно наоружање и трговина оружјем, верски и етнички 
тероризам; коришћење природних ресурса и енергетска безбед-
ност; илегалне миграције, трговина људима и транснационални 
кримнал, геополитичке теме, међународни односи; безбеднос-
ни аспекти нових дигиталних и нанотехнологија и др.); 

3. Студије корпоративне безбедности (предмет изучавања: безбед-
ност пословања; људски ресурси и правни, социолошко-психо-
лошки, информатички и физичко-технички апсекти безбедности 
компаније/корпорације; корупција и кадровкса политика и сл); 

4. Студије еколошке безбедности (предмет изучавања: безбедност 
природних ресурса; превенција, надгледање и реализација за-
штите људи и материјалних добара услед природних и индус-
тријских катастрофа и непогода; климатске промене и њихова 
социјална перцепција и сл).

Унутар дате начелне поделе могуће је уводити и друге критерију-
ме диференцијације наука/студија безбедности: нпр. безбедност на 
основу функционалности (индустријска или енергетска безбедност, 
информациона или сајбер безбедност и сл) или пак безбедност на ос-
нову контекста (безбедност у школи, привреди, локалној заједници 
итд). Подразумева се да је ова подела, као и свака друга, прихватљива 
само као начелна, не и једина могућа (Collins, 2010). Примера ради, 
раздвајање националне и стратешке безбедности има оправдање само 
у својој дидактичкој употреби, док је „у стварном животу” такво раз-
двајање погрешно, ако не и штетно. (Baylis, Wirtz, & Graѕ, 2010, p. 288–
295) Слично важи и за издвајање еколошке безбедности у односу на 
националну итд. У том оквиру налазе се и велике теме студије безбед-
ности које се појављују у складу са тенедецијама духа времена, актуел-
ним кризама/претњама, тј. интересима „великих и малих играча” на 
глобалној сцени: тероризам, грађански ратови, трговински ратови, 
међудржавни ратови, илегалне миграције, трговина људима, тргови-
на оружјем, нуклеарно наоружање, космичко ратовање, компјутерс-
ке преваре, друштвене мреже и лажне вести, транснционални крима-
нал, корупција у међународним институцијама, климатске промене, 
природне катастрофе, индустријско загађивање, пандемије, роботи-
зација... итд, итд.. 
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Како год, четири основна питања која образују интелектуално јез-
гро безбедности: „шта је безбедност?, „о чијој безбедности говоримо?”, 
„шта све можемо схватити као безбедносно питање?” и „како се без-
бедност може постићи?” (Вилијамс, 2012, 44–50) остају главне смер-
нице у сваком настојању да се образује кохерентна и делотворна кон-
цепција безбедности. Кроз дата питања могу се сагледати и теоријске 
основе и институционални оквир безбедности, баш као и конкретни 
изазови са којима се суочава историјска савременост и стручњаци за 
(њену) безбедност.
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THE PURPOSE AND PERSPECTIVES OF SECURITY STUDIES 
(Educating Security Experts)

Vladimir N. Cvetković, Full Professor 
University of Belgrade, Faculty of security studies

Summary

Studying and practicing security requires systemic knowledge of politics, law and history. 
An all-encompassing truth about security (of the state, society, individual, world order, etc.) is 
arrived at gradually and discursively: first, by analyzing the causes/reasons of existing or poten-
tial specific security risks or threats, second, by analyzing the factors affecting their social or in-
dividual reception, and, finally, by controlling i.e. managing security issues in order to address 
or anticipate them. The ability to gain such knowledge and skills presupposes an education of 
security experts underpinned by knowledge of the philosophy of politics and law, sociology and 
psychology, political science and ecology, continually mediated by content from security man-
agement studies. Unless it rests upon interdisciplinary study conceived in this way, the security 
profession serves no purpose and amounts to pre-military training and short first-aid or martial 
arts courses.

Keywords: security, knowledge, skills, politics, history
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ПОЈАМ, СТАНДАРДИ И ОГРАНИЧЕЊА 
ПРАВА НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА 
С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАКСУ 

ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Сажетак: У раду аутор разматра значај права на слободу изражавања које је несумњи-
во за успостављање демократских институција. Ипак, у одређеним случајевима се 
може поставити питање границе слободе изражавања. Реч је о ситуацијама које се у 
доктриниуставног права и пракси највиших судова уобичајено означавају појмом „борбе-
не демократије”. Право на слободу изражавања укључује слободу поседовања сопственог 
мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти и без 
обзира на границе. Од наведеног правила постоје изузеци а њихов ratio се изводи из дуж-
ности и одговорности које постоје приликом коришћења наведеног права. У том смислу 
аутор анализира поједине пресуде Европског суда за људска права које се тичу изузета-
ка од права на слободу изражавања у којима се уочава недоследност у приступу. Једно од 
могућих објашњења те недоследности на које аутор указује је постојање европских раз-
личитости. Због значаја који се придаје слободи медија, Европски суд за људска права у 
појединим предметима заступа гледиште да новинарска слобода подразумева могућност 
коришћења одређене мере претеривања, па чак и провокације.С друге стране се поставља 
питањепроблема заштите извора информација које је нарочито присутно у истражи-
вачком новинарству. На крају треба истаћи да границе слободе изражавања зависе у ве-
ликој мери од тога да ли је у информацији садржана чињенична тврдња или вредносни суд 
због чега је важно направити разлику између те две ствари.
Кључне речи: право на слободу изражавања, Европски суд за људска права, границе, ме-
дији, заштита;
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Уводне напомене

Врховни суд Сједињених Америчких Држава је у пресуди Cohen 
против Калифорније1 истакао да уставно јемство2 о слободи речи и 
изражавања произилази из „уверења да ниједан други став није пове-
зан с начелом достојанства и слободног избора сваког појединца, на 
чему почива амерички политички сиситем” (Wachsmann, 2012: 450). 
Овај приступ указује на два аспекта слободе изражавања, при чему је 
први личног а други друштвеног и политичког карактера (Favoreuet 
al., 2009: 478). Лични аспект слободе изражавања се испољава као пра-
во сваког на духовну слободу, односно да има мишљења и уверења и 
да их може без страха од узнемиравања слободно изразити. На дру-
гој страни, слобода изражавања јесте неопходна за друштвени живот, 
јер омогућава свакоме да оствари комуникацију с другим. Управо из 
друштвене стране слободе изражавања произилази њена политичка 
димензија, на шта је у предмету Vogt против Немачке3 указала Европ-
ска комисија за људска права(у даљем тексту: ЕКом.ЉП). Том прили-
ком је слобода изражавања означена као угаони камен начела демок-
ратије и људских права који су заштићени Европском конвенцијом о 
људским правима.4

Иако је значај права на слободу изражавања несумњив за успос-
тављање демократских институција, јер је слобода мишљења могућа 
и замислива само у окружењу које претпоставља присуство различи-
тих идеја и уједно омогућава њихово сучељавање, у одређеним слу-
чајевима се може поставити питање границе слободе изражавања. 
Реч је о ситуацијама које се у доктриниуставног права и пракси нај-
виших судова уобичајено означавају појмом „борбене демократије” 
(„fighting democraty”), а чије постојање даје могућност суду да ограни-
чи одређена права и слободе, а међу њима и право на слободу изра-
жавања (Hennebel, Tigroudja, 201�: 1090).5 У том смислу се у доктри-

1 Cohenv. California 403 U.S.15.24 (1971).
2 Реч је Првом амандману на Устав Сједињених Америчких Држава.
3 ЕКом.ЉП, Vogtc. Allemagne, 17851/91, 2�. септембар 1995.
4 Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода(European Convention for the Protectionof Human Rights and Fundamental Freedoms) с додат-
ним протоколима, са изменама и допунама – ЕКЉП, Службени лист СЦГ – Међународни уго-
вори 9/2003, 5/2005 и 7/2005-исправка и Службени гласник РС – Међународни уговори 12/2010и 
10/2015.

5 Врховни суд САД је први пут поступио на овај начин 1919. године у предмету Schenk против 
Сједињених Држава (Schenk v. United States, 249 US 47-1919) када је оценио да појам „очиглед-
не и присутне опасности” оправдава доношење закона који ограничавају слободу изражавања. 
Кључни аргументи на које се при томе позвао били су шпијунажа у време ратног стања и суб-
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ни помиње забрана злоупотребе права коју предвиђа члан 17 ЕКЉП,� 
при чему се наводи да је реч о изузетним случајевима који не умањују 
суштинску снагу јемства слободе изражавања (Renucci, 2012: 18�). 
Наиме, општи циљ члана 17 ЕКЉП јесте да спречи тоталитарне групе 
да искористе начела која прокламује Конвенција (Villiger, 2012: 322, 
323). У том смислу је Европска комисија за људска права у предмету 
J. Glimmerveen иJ. Hagenbeek против Холандије7 изнела став да је члан 
17 ЕКЉП усмерен у суштини на права која пружају могућност да се, у 
случају позивања на њих, покуша ефективно предузимање активнос-
ти које су усмерене ка уништењу права или слобода зајемчених Евро-
пском конвенцијом о људским правима.

Границе права на слободу изражавања

Право на слободу изражавања укључује, сагласно члану 10 став 1 
ЕКЉП, слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саоп-
штавања информација и идеја без мешања јавне власти и без обзира 
на границе. Од наведеног правила постоје изузеци садржани у члану 
10 став 2 ЕКЉП, а њихов ratio се изводи из дужности и одговорности 
које постоје приликом коришћења наведеног права. Као случајеви у 
којима право на слободу изражавања може да буде подвргнуто фор-
малностима, условима, ограничењима или казнама прописаним зако-
ном и неопходним у демократском друштву наведени су: национална 
безбедност, територијални интегритет, јавна безбедност, спречавање 
нереда или криминала, заштита здравља или морала, заштита угле-
да или права других, спречавање откривања обавештења добијених у 
поверењу и очување ауторитета и непристрасности судства.

О границама слободе изражавања Европски суд за људска пра-
ва изјаснио се најпре у предмету Handyside против Уједињеног 

верзивне активности које је влада настојала да спречи. Овај други разлог је у доба хладног рата 
послужио као основ за ограничење слободе изражавања комунистичке партије (Dennis v. United 
States, 341 US 494-1951).Након тога је Врховни суд САД значајно ублажио рестриктивни при-
ступ и сада захтева подношење доказа о предузимању конкретних радњи, јер се слобода изра-
жавања не може ограничити на основу обичних изјава.

� Ништа у овој Конвенцији не може се тумачити тако да подразумева право било које државе, гру-
пе или лица да се упусте у неку делатност или изврше неки чин усмерен на поништавање било 
ког од наведених права и слобода или на њихово ограничавање у већој мери од оне која је пред-
виђена Конвенцијом (члан 17 ЕКЉП).

7 ЕКом.ЉП, J. Glimmerveen and J. Hagenbeekv. Netherlands, 8348/78 & 840�/78, 11. октобар 1979.
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Краљевства8 из 197�. године. Радило се о заплени Мале црвене школ-
ске књиге која је била намењена ђацима, а садржала је део који се од-
носио на сексуално образовање. Иако је Европски суд за људска пра-
ва утврдио да енглески судови нису повредили члан 10 ЕКЉП, том 
приликом је изразиостав да се право на слободу изражавања не при-
мењује само на информације или идеје које се прихватају у јавности 
са одобравањем, већ и на оне које могу да увреде, запање и узнемире 
државу или део становништва. На овај начин је слобода изражавања 
стављена у функцију демократског друштва као највише вредности 
коју штити Европска конвенција о људским правима (Поповић, 2012: 
325, 32�). У истој пресуди је изнето схватање да не постоји једнооб-
разни европски систем „моралности” и да државе имају на распола-
гању широко поље слободне процене приликом одређивања мера за 
заштиту моралних стандарда у друштву (Omejec, 2013: 12�9).9

Постојање европских различитости могло би да представља једно 
од објашњења недоследности с којом је Европски суд за људска права 
приступао изузецима од права на слободу изражавања.Наиме, до сту-
пања на снагу Протокола 11 уз ЕКЉП стразбуршка судска пракса није 
показивала претерану доследност приликом тумачења појединих изу-
зетака, па је тако заступала наведено гледиште да на европском нивоу 
није могуће једнообразно одредити захтев за заштиту морала, за раз-
лику од заштите независности судске власти (Wachsmann, 2012: 453). 
У складу с тим је Велико веће ЕСЉП у предмету Jersild против Дан-
ске10 утврдило повреду права на слободу изражавања због кривич-
не осуде телевизијског новинаракоји је у емисији објавио изјаве мла-
дих с друштвене маргине који су изнели изразито насилне расистичке 
ставове. И у предмету Lehideux и Isorni против Француске11 утврђена 
је повреда члана 10 ЕКЉП, а радило се о случају у којем су францус-
ки судови осудили лица због оправдавања злочина или преступа са-
радње с непријатељем од стране маршала Петена. У делу доктрине се 
оваква пракса тумачи као настојање Европског суда за људска права 

8 ЕСЉП, Handyside v. United Kingdom, 5493/72, 7. децембар 197�.
9 Управо ова пресуда Европског суда за људска права сматра се прецедентном у настанку доктри-

не слободне процене од стране националних органа. Наиме, у њој је први пут изражен став да 
су државни органи, због свог непосредног и трајног контакта с најзначајнијим снагама у својим 
земљама, у начелу у бољем положају од било којег међународног судије да одлуче о стварном 
садржају захтева, као и о „неопходности” „ограничења” или „казне” чије циљ је испуњење тих 
захтева.

10 ЕСЉП, Jersildv. Denmark, 15890/89, 23. септембар 1994.
11 ЕСЉП, Lehideux et Isornic. France, 24��2/94, 23. септембар 1998.
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да осуди велике демократије које настоје да пруже заштиту „жртвама” 
антидемократских поступања (Renucci, 2012: 188, 189).

Након ступање на снагу Протокола 11 уз ЕКЉП и укидања Евро-
пске комисије за људска права 1998. године, пракса Европског суд за 
људска права постаје уједначенија, а то се у предметима који се од-
носе на изјаве које се карактеришу расистичким садржајем, диск-
риминацијом или мржњом огледа у ставу да нема повреде права на 
слободу изражавања. Тако је у предмету Féret против Белгије12 заузет 
став да осудом председника политичке странке због изјава којима је 
јавно подстицао на дискриминацију или мржњу није повређен члан 
10 ЕКЉП. Међутим, поједини аутори сматрају да искрсава нови про-
блем који се испољава као спремност Европског суда за људска права 
да медијима дâ претерану слободу у вези с расправом о питањима од 
општег интереса(Wachsmann, 2012: 453, 454). Као драстичан пример 
се наводи случај Édition Plon против Француске13 у којемје Европски 
суд за људска права утврдио да је француски суд, доношењем одлу-
ке којом је због тешке повреде обавезе чувања професионалне тајне 
забранио продају књиге личног лекара председника Митерана, пов-
редио право на слободу изражавања из члана 10 ЕКЉП. Здравстве-
но стање председника републике као питање о којем се може водити 
јавна расправа у демократском друштву представљао је кључни аргу-
мент на којем је заснована стразбуршка пресуда.

Слобода извештавања и медији

Због значаја који се придаје слободи медија, Европски суд за људ-
ска права у предмету Prager и Oberschick против Аустрије14 заступа 
гледиште да новинарска слобода подразумева могућност коришћења 
одређене мере претеривања, па чак и провокације. С обзиром да овај 
приступ носи у себи опасност од појаве сензационализма у медијима, 
задатак Европског суда за људска права је да допринесе расправи о те-
мама од општег интереса и уједно развоју стандарда професионалног 
извештавања (Renucci, 2012: 198, 199).

12 ЕСЉП, Féret c. Belgique, 15�15/07, 1�. јул 2009.
13 ЕСЉП,Édition Plon c. France, 58148/00, 18. мај 2014.
14 ЕСЉП,Prager and Oberschickv. Austria, 15974/90, 2�. август 1995.
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Право на приступ информацијама

О праву на приступ информацијама и могућностима његовог ог-
раничења Европски суд за људска права се бавио у предмету Observer 
и Gardian против Уједињеног Краљевства.15 Том приликом је истакао 
да члан 10 ЕКЉП не искључује у потпуности могућност претходне за-
бране објављивања информације, али то ограничење представља то-
лику опасност да се од Суда очекује посебна брижљивост приликом 
оцене оправданости такве мере. То је нарочито случај са слободом ме-
дија: информација представља кварљиву робу која носи у себи ризик 
да у случају задоцнелог објављивања, чак и у кратком временском пе-
риоду, буде лишена сваке вредности. Овај став је поновљен у предме-
ту Association Ekin против Француске1� када је истакнуто да поменута 
ограничења морају бити прецизно одређена законом и подложна мо-
гућности судске контроле ради искључења сваке злоупотребе.

На крају, али не мање важно, треба поменути скорашњи предмет 
Magyar Helsinki Bizottság против Мађарске17 у којем је Велико веће Ев-
ропског суда за људска права поставило четири кумулативна крите-
ријума за оцену прихватљивости захтева за приступ информацијама: 
циљ захтева (остваривање своје слободе примања и саопштавања ин-
формација и идеја), природа тражених информација (одговор на кри-
теријум јавног интереса), улога лица које захтева информације („пас 
чувар” демократског друштва, тј. новинар) и претходно располагање 
информацијама (одбијање ће бити прихватљиво ако су информације 
већ биле доступне).

Заштита извора информација

Проблем заштите извора информација присутан је нарочи-
то у истраживачком новинарству. Европски суд за људска права је 
свој став у вези с тим изнео у предмету Goodwin против Уједињеног 
Краљевства.18 Том приликом је подсетио да заштита новинарских из-
вора представља угаони камен слободе штампе, јер би одсуство так-
ве мере могло да одврати даваоце информација од жеље да помогну 
новинарима да информишу јавност о питањима од општег интереса. 
Због тога је налог новинару да открије свој извор у суштини једнак за-

15 ЕСЉП, Observer and Gardian v. United Kingdom, 13585/88, 2�. новембар 1991.
1� ЕСЉП, Association Ekin c. France, 39288/98, 17. јул 2001. 
17 ЕСЉП, Magyar Helsinki Bizottságv. Hungary, 18030/11, 8. новембар 2016.
18 ЕСЉП, Goodwin v. United Kingdom, 17488/90, 27. март 199�.
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брани објављивања информације. Иако је право на необелодањивање 
извора извора информације постоји, то не значи да је оно безусловно, 
већ се у сваком конкретном случају оцењује да ли претежнији инте-
рес јавности да сазна информацију или приватног лица да гони због 
обелодањивања података који за њега могу да буду компромитујући. 
О значају који Европски суд за људска права придаје овом питању 
сведоче и бројне пресуде у којима је утврђена повреда члана 10 ЕКЉП 
приликом претресања и одузимања предмета из стана новинара у 
циљу откривања идентитета лица које је било извор информација.

У доктрини је примећено да стразбуршке судије нису дале одговор 
на питање како се поступа у ситуацији када се до извора информа-
ције дошло извршењем кривичног дела (Renucci, 2012: 213, 214). Ако 
се има у виду да су границе права на ћутање у великој мери неодређе-
не, јер појам „провлађујућег захтева јавног интереса” може да створи 
потешкоће у тумачењу у случају да се иде изван обичне неопходнос-
ти у демократском друштву, најбоље је држати се става, израженог у 
пресуди Goodwin против Уједињеног Краљевства, да заштита извора 
информација има велики значај за слободу штампе. У складу с тим би 
само захтев провлађујућег јавног интереса могао да оправада одсту-
пање од поверљивости информације.

Чињенични и вредносни судови

Границе слободе изражавања зависе у великој мери од тога да ли 
је у информацији садржана чињенична тврдња или вредносни суд. 
Ствар се у основи своди на могућност доказивања, што код чињенич-
них судова не би требало да представља проблем, док би код вреднос-
них ставова тако нешто било искључено (Поповић, 2012: 327). Ово 
правило је постављено у предмету Steel и Morris против Уједињеног 
Краљевства19 из 2005. године. Полазни став је да се постојање чиње-
ница може доказати, док истинитост вредносних судова није подлож-
на доказивању. У случају када један исказ досеже до вредносног суда, 
сразмерност задирања у право може зависити од постојања задовоља-
вајуће чињеничне основе на којој се заснива исказ, јер вредносни суд 
без икакве чињеничне основе може бити претеран.

На основу изложеног се може закључити да је важно направити 
разлику између чињеничног и вредносног суда, што никако не пред-
ставља једноставан задатак. Проблем је у томе што вредносни суд 

19 ЕСЉП, Steeland Morris v. United Kingdom, �841�/01, 15. фебруар 2005. 
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није „очишћен” од чињеничних наслага, већ и код њега мора да пос-
тоји довољна чињенична основа да би могао да представља објектив-
ну тврдњу у светлу члана 10 ЕКЉП као што је то истакнуто у предмету 
De Haes и Gijsels против Белгије20 из 2001. године. Разлика се у крајњој 
линији своди на доказни ниво који је потребно испунити. Гледиште 
Европског суда за људска права јесте да је захтев за утврђивањем ис-
тинитости вредносног суда неостварив и да представља повреду пра-
ва на слободу изражавања. Довољно би било да чињенице на којима 
је новинар засновао свој вредносни суд нису оспорене и да је посту-
пао у доброј вери, да би се могло сматрати да став није претеран. У 
том смислу је Европски суд за људска права у предмету Paturel про-
тив Француске21 из 2005. године оценио да „бројни предмети” који су 
поднети у поступку од стране поднисиоца представке представљају 
довољан чињенични основ.

Завршне напомене

У овом раду су анализирана само нека од питања која се постављају 
у вези с правом на слободу изражавању. Реч је о слободи медијског 
извештавања, док су слобода мишљења и слобода изражавања која 
се односи на појединце остављени по страни. То је последица намере 
да се њима посвети посебан рад из чега би у будућности произашло 
целовито разматрање пробламатике слободе изражавања. Делимична 
обрада ове теме може се објаснити и околношћу да се у нашој стручној 
и општој јавности о њој веома мало говори, а то се чини једино када 
се пред судом нађу политичари и посленици медијског извештавања. 
И тренутку настанка овог чланка пар таквих или сличних предмета се 
налази пред домаћим судовима, при чему постоји реална могућност 
да њихова завршница буде пред Европским судом за људска права.

Све то указује на актуелност теме и потребу да сви њени аспекти 
буду детаљно обрађени, при чему је најпре размотрен онај део који 
је у јавности најприсутнији. У раду није анализирана пракса Европс-
ког суда за људска права која се односи на обавезу државе да зашти-
ти безбедност новинара и да, у случају да им се нешто деси приликом 
обављања професионалне дужности, делотворно истражи такав до-
гађај. Реч је о појму који се настао у пракси Суда у Стразбуру и свр-

20 ЕСЉП, De Haeset Gijsels c. Belgique, 19983/92, 24. фебруар 2001.
21 ЕСЉП, Paturel c. France, 549�8/00, 21. децембар 2005.



Појам, стандарди и ограничења права на слободу изражавања... 39

става се у позитивне обавезе државе. Она обухвата не само чл. 2 и 3 
ЕКЉП, већ и право на слободу изражавања из члана 10 ЕКЉП о чему 
сведочи предмет Вово против Шпанијеиз 2000. године.22 И о томе ће 
бити више речи у посебном раду.
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Summary

In this paper, the author considers the importance of the right to freedom of expression, 
which is undoubtedly for the establishment of democratic institutions. However, in some cases, 
it can be questioned the issue of the freedom of expression boundaries. These are the situations 
that in the doctrine of constitutional law and the practice of the highest courts are commonly 
referred to as the term ”combat democracy”. The right to freedom of expression includes the 
freedom to hold own opinions, receive and communicate information and ideas without inter-
ference by the public authority and regardless of boundaries. There are exceptions to this rule 
and their ratio is derived from the duties and responsibilities that exist when using that right. In 
this regard, the author analyzes individual judgments of the European Court of Human Rights 
concerning exceptions to the right to freedom of expression in which inconsistency in approach 
is observed. One of the possible explanations of this inconsistency that the author points out is 
the existence of European diversity. Due to the importance attached to the freedom of the me-
dia, the European Court of Human Rights in individual cases argues that journalistic freedom 
implies the possibility of using a certain measure of exaggeration and even provocation. On the 
other hand, the issue of protection of sources of information is another problem which is partic-
ularly present in investigative journalism. Finally, it should be noted that the limits of freedom of 
expression depend largely on whether the information contains a factual claim or a value judg-
ment, which makes it important to distinguish between these two things.

Key words: freedom of expression, European Court of Human Rights, boundaries, media, pro-
tection



ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 2017         37-50

17.036.2
COBISS.SR-ID 513150645

МИЛОВО СХВАТАЊЕ ПРАВДЕ КАО 
„ВИШЕГ ЗАДОВОЉСТВА БЕЗБЕДНОСТИ“

Ненад Цекић1✴

Одељење за филозофију
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

1  ncekic@f.bg.ac.rs

ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 2018 41–52

159.98:�14.88 
COBISS.SR-ID 51337�181

КОНЦЕПТ И ПРАКСА ПСИХОЛОШКЕ 
ПРВЕ ПОМОЋИ

Проф. др Борис Кордић 
Универзитет у Београду, Факултет безбедности

* kordic@fb.bg.ac.rs 





Концепт и пракса психолошке прве помоћи 43

КОНЦЕПТ И ПРАКСА ПСИХОЛОШКЕ 
ПРВЕ ПОМОЋИ

Сажетак: Концепт психолошке прве помоћи који се заснива на елементима људског одно-
са саосећања, уважавања достојанства и једнакости међу људима, повезује се са праксом 
психолошке прве помоћи која укључује неопходну припрему, познавање принципа акције и 
бригу о себи на терену. Познавање концепта кроз реакције људи на катастрофу, циљеве 
и елементе психолошке прве помоћи, помаже разумевању праксе и доприности ефикасној 
и ефективној акцији на терену када времена нема довољно да би се урадило све што је 
потребно.
Кључне речи: психолошка прва помоћ, психосоцијалне интервенције, осећање безбеднос-
ти, нада, брига о себи.

Увод

У овом раду се доводе у везу концепт и пракса психолошке прве 
помоћи. Концепт и пракса су узајамно повезане појаве. С једне стра-
не, полазећи од основних карактеристика људског односа који под-
разумева очување људског достојанства и једнакости међу људима 
(IFRCPS, 2009), као и потребе да се помогне људима који су беспомоћ-
ни, рањиви, развијен је концепт психолошке прве помоћи . С друге 
стране, полазећи од праксе помагања унесрећенима и жртвама тра-
уматских догаћаја, уочен је значај психосоцијалне подршке и ефекти 
различих пракси помагања. Важно је да волонтери и људи укључе-
ни у професионалне службе које долазе у контакт са унесрећенима 
познају концепт и праксу психолошке прве помоћи како би појачали 
своју сензитивност и правовремено и исправно реаговали у ситуа-
цијама када се одлуке доносе брзо а размишљање мора бити кратко и 
ефикасно.
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Концепт психолошке прве помоћи

Психолошка прва помоћ је „приступ помагања људима погођеним 
ванредним ситуацијама, природним непогодама или трауматичним 
догађајима” (Australian Psychological Society, 2013, p. 4). Психолошка 
прва помоћ није клиничка интервенција. Она представља „базични 
људски одговор и подршку другом људском бићу које пати” (Sphere 
Association, 2018, p. 341). 

Психолошка прва помоћ је ненаметљив приступ другом људском бићу 
што значи да се искључује притисак на људе да причају о својој невољи. 
Састоји се од пажљивог слушања, процене основних потреба и утврђи-
вања да ли су испуњене, охрабривања социјалне подршке и заштите од 
даљих трауматизација (Sphere Association, 2018). Заснива се на основним 
принципима подршке усмерене на природни опоравак, а то су помоћи 
људима да се осећају безбедно, повезано са другима, смирено и са на-
дом, омогућити им физичку, емоционалну и социјалну подршку, и да се 
осећају способно да помогну самима себи (Hobfoll et al., 2007).

Психолошка прва помоћ се заснива на познавању реакција људи 
на тешке несреће. Основу чини беспомоћност и анксиозност (Kordić 
& Babić, 2018) коју прати низ реакција налик стресу које се испоља-
вају на свим нивоима људског функционисања (телесном, психичком, 
духовном, те у понашању). Реакције стреса су нормалне реакције које 
трају одређено време и онда наступа опоравак уколико је опасност 
прошла. Опоравак је успешнији и бржи уколико се одвија уз подршку 
људи који саосећају са угроженима. Одатле произилази значај психо-
лошке прве помоћи у првим сатима, данима и месецима након кри-
тичног догађаја. Дакле, психолошка прва помоћ представља подрш-
ку природном опоравку људи који су доживели тешке несреће. Она 
смаљује почетни стрес, одговара на тренутачне потребе, омогућава 
флексибилно сналажење и охрабрује прилагођавање. 

Психолошка прва помоћ се, од 2002. године, препоручује као кључ-
ни део психосоцијалне подршке након тешких несрећа (Australian 
Psychological Society, 2013). Разлози су вишеструки. Пружањем психо-
лошке прве помоћи премешта се фокус са искључиво материјалне по-
моћи, што је раније био једини начин пружања помоћи, а усмерава се 
на људску страну нереће, јер људи често након трауматских догађаја 
губе поверење у норме, социјалне мреже и друштво које би требало 
да их штити. Стога је важно да се психолошка прва помоћ пружа кроз 
активности у заједници, а не кроз здравствени систем. На тај начин 
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људи погођени трауматским догађајем могу да осете да постоје људи 
који су присутни да пруже подршку, саосећају и помогну, и враћају 
поверење у људе и заједницу. То је посебно значајно зато што ванд-
редни догађаји често представљају рушилачке догађаје који узрокују 
губитак живота, имовине и издржавања, као и штете нанесене зајед-
ници. Људи имају искуство губитка вољених особа, контроле над жи-
вотом, наде и иницијативе, достојанства, социјалне инфраструктуре 
и институција, притупа услугама, имовине и личних ствари, извора 
прихода, места живљења и слично.

Истицање људског приступа унесређенима кроз активности у за-
једници чини суштину психолошке прве помоћи и разликује је од 
било ког приступа налик здравственом. Зато је важно нагласити да 
људи који пружају психолошку прву помоћ не морају бити професио-
налци. Психолошка прва помоћ не подразумева процене, дијагности-
ку и третман. Уколико се препозна да постоји потреба за медицинс-
ком помоћи особа се усмерава у том правцу, јер психички поремећаји 
излазе из оквира нормалних очекиваних реакција на трауматични до-
гађај и захтевају ангажовање професионалаца. У противном, психо-
социјална подршка која се пружа у оквиру психолошке прве помоћи 
не носи елементе медицинског приступа. 

Најсличнији приступ који се смешта између психолошке прве по-
моћи и здравственог приступа су психолошке интервенције у кризи. 
Међутим, психолошка прва помоћ није психолошка интервенција у 
кризи, као што психолошка интервенција у кризи није психотерапија 
(Кордић, 2004). Зашто није? Најједноставнији облик психолошке ин-
тервенције у кризи подразумева дебрифинг који у себи укључује крат-
ко извештавање о критичном догађају у групи (Арамбашић, 2000). 
Међутим, у оквиру психолошке прве помоћи се не прикупљају пода-
ци о трауматским искуствима и губицима. Чак се наглашава да охраб-
ривање жртви трауматских догађаја да испричају шта им се догодило 
може бити штетно. Само уколико желе да причају пружа се подршка 
да изговоре оно што желе и онолико колико желе. 

Реакције људи на катастрофу

Иако је реакција стреса универзална за све људе и очекивана након 
ванредних догађаја, који су ненадани и затичу човека неспремним, 
постоје разлике у квалитету и квантитету реакција људи на катастро-
фу. Могу се издвојити четири фактора који утичу на рекације људи, а 
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то су: искуство ванредног (трауматског) догађаја, здравствено стање, 
лична историја, доступност подршке. Искуства могу бити различита 
по разним димензијама, од којих је најзначајнији степен изложености 
самом ванредном догађају. Здравствено стање укључује психофизич-
ку издржљивост, хроничне и акутне болести и друге факторе здравља. 
Лична историја је значајна с обзиром на претходна трауматска искус-
тва и начине на које се човек са њима суочавао. Подршка може бити 
различита: материјална, социјална, емоционална, духовна и слично. 

Овисно о дејству наведених фактора могу се очекивати различите 
реакције људи на катастрофу. Већи ризик од негативних последица 
имају људи код којих је присутно искуство ранијих трауматизација, 
који имају скривен психички поремећај, који су очевици изразито 
ужасних догађаја, који су помислили у тренутку да ће умрети, који су 
доживели тежак губитак као што је губитак вољене особе, који имају 
значајан губитак имовине, прихода, или прекид веза са заједницом и 
социјалним мрежама. 

Што су негативне последице израженије расте вероватноћа да пси-
холошка прва помоћ неће бити довољна подршка за опоравак и суоча-
вање са трауматским догађајем. Подразумева се да сви људи који су оз-
биљно повређени захтевају хитну медицинску негу. Затим, помоћ спе-
цијалиста је потребна када су људи под толико израженим стресом да 
нису у стаљу да обављају основне дневне активности, као и код оних 
људи који могу да представљају опасност по себе и људе око себе.

Посебну област истраживања представља проучавање механизама 
савладавања стреса, односно превладавања трауматских догађаја. Ис-
тиче се значај одређених фактора који позитивно утичу на отпорност 
људи на стрес и добро савладавање стреса. Ту спадају фактори као 
што су добар ниво функционисања, социјална подршка, способност 
да се носимо са недаћама, снажан систем моралних уверења, повратак 
нормалном животу. Управо су уверења људи у способност да се носе 
са недаћама најбољи предиктор исхода њиховог враћања у нормалан 
живот, а такви су људи који имају оптимистична уверења и који ве-
рују да се може утицати на животни ток (Carver, 1999).

Циљеви психолошке прве помоћи

Основни циљ психолошке прве помоћи је јачање људске способ-
ности за опоравак тако што се људима помаже да препознају своје не-
посредне потребе, као и способности и снагу да се суоче са датим пот-
ребама. Специфични циљеви су усмерени на подршку опоравку кроз 



Концепт и пракса психолошке прве помоћи 47

низ активности, као што су (Australian Psychological Society, 2013): 
умиривање, ублажавање стреса, јачање осећања сигурности и безбед-
ности, помоћ у задовољавању тренутних потреба, успостављање по-
везаности с људима, оснаживање социјалне подршке, помоћ у разу-
мевању катастрофе и њеног контекста, помоћ у препознавању влас-
титих снага и способности за суочавање са недаћама, пружање наде, 
подржавање прилагођавања, помоћ у усмеравању на специјализовану 
помоћ. 

Елементи психолошке прве помоћи

Елементи психолошке прве помоћи се заснивају на, раније поме-
нутим, основним принципима подршке усмерене на природни опора-
вак (Hobfoll et al., 2007) тако да их чине активности на промовисању 
сигурности, смирености, повезаности, самоефикасности и наде. 

Промовисање сигурности се постиже кроз следеће активнос-
ти (Australian Psychological Society, 2013): смањивање изложености 
претњама повређивања, помоћ у задовољавању основних потреба 
(за водом, храном, склоништем,...), помоћ у добијању медицинске па-
жње, пружање физичког и емотивног комфора, пружање изнова и на 
различите начине једноставних и тачних информација о начину задо-
вољавања основних потреба.

Промовисање смирености се постиже кроз следеће активности 
(Australian Psychological Society, 2013): стабилизацију „преплављених” 
или дезоријентисаних људи, пружање средине без изложености дра-
жима ванредног догађаја, слушањем људи који желе да причају, схва-
тањем да нема доброг или лошег начина како се треба осећати, од-
ржавањем саосећајности и у контакту са људима тешког карактера, 
пружањем тачних информација о катастрофи или трауми и напорима 
који се чине како би се разумела ситуација, пружањем информација о 
стресу и савладавању стреса, на показивање страха и бриге реаговати 
информацијама (уколико су тачне) о помоћи која је упућена.

Промовисање повезаности се постиже кроз следеће активности 
(Australian Psychological Society, 2013): помоћ у остваривању контакта 
са пријатељима и вољенима, држањем породице на окупу, држањем 
деце са родитељима или родбином, помоћ у остваривању контакта са 
људима који пружају подршку (пријатељи, породица или извори по-
моћи у заједници), поштовањем културних норми (о роду, старости, 
породичној структури, вери), пружањем конкретне помоћи људима 
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како би се усмерили на непосредне потребе и бриге, пружањем ин-
формација и усмеравањем људи на услуке које су доступне, повези-
вањем људи са доступним услугама.

Промовисање самоефикасности се постиже кроз следеће актив-
ности (Australian Psychological Society, 2013): ангажовањем људи да за-
довоље своје потребе, помагањем око доношења одлука, одређивања 
приоритета и решавања проблема. 

Промовисање наде се постиже кроз следеће активности (Australian 
Psychological Society, 2013): саопштавањем очекивања да ће се људи 
опоравити, присуством и спремношћу за помоћ, уверавањем људи да 
су њихова осећања нормална. 

Пракса психолошке прве помоћи

Пракса психолошке прве помоћи проистиче из њеног концепта. 
У претходном тексту смо писали о томе да психолошка прва помоћ 
није професионализована активност и да се одвија у заједници. Одат-
ле произилазе важне смернице за праксу психолошке прве помоћи 
које се односе на питања ко пружа психолошку прву помоћ, на који 
начин и где. Психосоцијална подршка је саставни део одговора криз-
них штабова за ванредне ситуације и свих служби укључених у пру-
жање хитне помоћи. Поред тога психолошку прву помоћ могу пружи-
ти волонтери који се ангажују у помагању под окриљем датих служби 
како се не би реметио организован приступ акцијама спашавања и 
збрињавања. 

Припрема за пружање психолошке прве помоћи

Без обзира да ли психолошку прву помоћ пружају волонтери или 
припадници кризних штабова за ванредне ситуације и осталих служ-
би активираних у пружању хитне помоћи, важна је припрема која 
претходи раду на терену. Припрема за пружање психолошке прве по-
моћи укључује упознавање са кризним догађајем, упознавање са до-
ступним услугама и подршкама, упознавање са питањима сигурнос-
ти, доступности и безбедности, као и разматрање личне психофизи-
чке спремности. 

Приликом упознавања са кризним догађајем треба знати шта, где 
и када се догађај десио и колико дуго траје или ће трајати, а затим 
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колико људи је погођено догађајем и ко су ти људи. У оквиру инфор-
мација о доступним услугама и подршкама треба се упознати са ин-
формацијама о релевантним организацијама и службама укљученим 
у управљање кризом, тко се брине о снабдевању добрима за основне 
потребе (прва помоћ, вода, храна, склониште, материјална средства), 
где и како људи могу добити наведена добра, тко је све укључен у про-
жање помоћи из заједнице. Што се тиче питања сигурности и безбед-
ности треба знати да ли је кризни догађај завршен или се наставља, 
какве опасности су још присутне у околини (нпр. рушевине, униште-
на инфраструктура), која подручја имају забрањен приступ. Изузетно 
је важна лична психофизичка припрема. Треба имати код себе пот-
ребне ствари за боравак далеко од куће (нпр. мобилни телефон, вода, 
и слично), треба јавити члановима породице и пријатељима о анга-
жовању и колико ће трајати, треба се осећати емотивно спремно за 
пружање психолошке прве помоћи. 

Принципи акције приликом пружања психолошке прве помоћи

Светска здравствена организација (The World Health Organization, 
скраћено WHO) је развила оквир који сачињавају три принципа ак-
ције приликом пружања психолошке прве помоћи. Они помажу у на-
чину сагледавања и везбедног уласка у кризну ситуацију (гледање) 
како би се разумеле потребе погођеног становништва (слушање) и 
повезали са информацијама и потребном практичном подршком (по-
везивање) (WHO, 2011).

У оквиру принципа акције „гледај” важно је сигурно ући у зону 
кризне ситуације, а уколико није сигурно да ли је подручје безбедно 
не треба улазити у дато подручје, већ тражити начине да се помогле из 
даљине. Треба обратити пажњу на људе који очигледно требају хитну 
помоћ као што је прва помоћ, одећа и слично. Такође постоје особе 
којима је потребна посебна пажња као што су деца, инвалиди и труд-
нице. Треба уочити људе са израженим стресним реакцијама (непок-
ретни, изоловани, у шоку, узнемирујући). 

У оквиру принципа акције „слушај” важно је како се прилази љу-
дима, треба рећи како се зовете и којој организацији припадате, и 
питати да ли им је нешто потребно. Важно је уочити шта им је најпот-
ребније и бити у њиховој близини. Уколико желе да причају саслуша-
ти их без да се врши притисак да причају, и без уверења да ми нешто 
знамо о томе. Важно је да осете да нису сами и да се смире.
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У оквиру принципа акције „повежи” важно је пружити информа-
ције о услугама повезаним са основним потребама. Не сме се обећа-
вати нешто што се не може испунити. Треба повезати људе са особама 
које ће им пружати остале врсте подршке и дати практичне сугестије 
како да се сами сналазе у датој ситуацији. Помоћи у повезивању са 
члановима породице, пријатељима, родбином. 

Брига о себи

Хуманитарни радници су, по правилу, изложени трауматичним до-
гађајима тако да и њима треба непосредно пружити психолошку прву 
помоћ кад је потребно. Хуманитарни радници треба да носе личну од-
говорност за управљање властитим благостањем (Sphere Association, 
2018). Честа појава код хуманитарних радника је осећање стреса, умо-
ра, преплављености, уплетености у проблем, осујећености и слично. 
Оваква осећања су посебно забрињавајућа с обзиром да је често немо-
гуће обезбедити слободно време за опуштање и размишљање између 
радних задатака. То доводи до нагомилавања стреса и презасићенос-
ти која отежава релаксацију. 

Уобичајено је да се хуманитарни радници након трауматских до-
гаћаја окупе и прођу психолошку интервенцију у кризи како би се 
растеретили нагомиланог стреса (Arambašić, 2000). Овакав облик 
растерећења је уведен јер често не постоје могућности да се стрес раз-
реши спонтано. Уколико нема могућности за прихолошку интервен-
цију у кризи потребно је сам предузети кораке који воде смањивању 
стреса. Потребно је обезбедити време за одмор, опуштање и јело бар 
у кратком периоду. Трудити се да се рад прекине пре осећаја потпу-
не исцрпљености. Пожељно је радити у оквиру тимова где се врши 
расподела радног времена који омогућава одмор. Треба размишљати 
о властитим реакцијама на кризну ситуацију, како смо се носили са 
сличним ситуацијама у нашој прошлости, како смо успели да остане-
мо стабилни. Уколко осетимо немоћ у приступу појединим жртвама 
треба се ослонити на оно у чему можемо помоћи људима и не очеки-
вати да можемо решити све проблеме. Потребно је поделити искуства 
са другим помагачима и наћи изворе међусобне подршке. Такође тре-
ба тражити подршку код пријатеља, и других људи, а по могућности и 
од искусних људи који могу да нас упуте у боље разумевање властитих 
и туђих реакција на новонасталу ситуацију.
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Закључак

Психолошка прва помоћ је ненаметљив приступ помагања уне-
срећенима и трауматизованима који се заснива на базичном људском 
одговору саосећања и потребе да им се поврати осећање безбеднос-
ти, мира, повезаности, самоефикасности и наде. Заснива се на поз-
навању реакција људи на тешке несреће и подршци природном опо-
равку људи у оквиру заједнице. Заснива се на три принципа акције 
промовисаним од стране Светске здравствене организације, а то су 
гредање, слушање и повезивање. Људи који су укључени у пружање 
психолошке прве помоћи морају се припремити за одлазак на терен, 
морају бити свесни свих ризика које одлазак на терен носи, као и да 
знају да брину о себи, односно да буду способни за самопомоћ у ситу-
ацијама када су изложени трауматизацијама других људи.
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CONCEPT AND PRACTICE OF PSYCHOLOGICAL FIRST AID

Boris Kordić, Full Professor 
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

The concept of psychological first aid based on elements of a human relationship of compas-
sion, respect for dignity and equality among people, is associated with the practice of psycho-
logical first aid which involves the necessary preparation, knowledge of the principles of action 
and self-care on the field. Knowing the concept through the reaction of people to disaster, goals 
and elements of psychological first aid helps in understanding the practice and contribute to an 
efficient and effective action on the field when there is not enough time to do everything what 
is necessary.

Key words: psychological first aid, psychosocial interventions, feeling of security, hope, self-
care.
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БАЛКАН НА РАЗМЕЂУ ВЕКОВА – ОД ЕПОХЕ 
РАТОВА ДО ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак: Регион Балкана био је поприште бројних сукоба током XX века. У првој поло-
вини прошлог века на овом простору вођена су два балканска и два светска рата. У пос-
ледњој деценији XX века, на простору бивше Југославије, вођени су оружани сукоби који су 
проузроковали низ још увек нерешених међународних спорова. 
Са друге стране, не би требало пренебрегнути историјску чињеницу да се балкански на-
роди нису само сукобљавали и ратовали. Они су такође општили и сарађивали једни с 
другима, тако да је култура међусобне сарадње дубоко уткана у њихов идентитет. Да-
нас, на размеђу векова, државе Балкана карактерише процес транзиције и настојање да 
се поново успостави, тј. унапреди регионална сарадња. Заједнички циљ свих држава на 
Балкану јесте интеграција у Европску унију. Међутим, специфичности балканског ре-
гиона (етничке тензије, ксенофобија, низак степен међудржавног поверења, неразвијена 
економија) отежавају процес унапређивања регионалне сарадње. Поједини теоретичари 
промовишу тезу да балкански народи треба да трагају за формулом модернизације и раз-
воја, међусобне сарадње и интеграција, насупрот увреженим настојањима да се прекроји 
прошлост. Предуслов за остваривање наведених циљева јесте одрицање балканских на-
рода од погубних идеолошких доктрина „крви и тла” и вере у решење проблема насилним 
путем. 
Кључне речи: Балкан, рат, етнички сукоб, транзиција, евроинтеграција.

Увод

Име Балкан први је употребио немачки географ Аугуст Цојне 
(August Zeunne) у својим научним радовима 1808. године. Пре XIX 
века се, за овај простор употребљавало име Хеленско или Балаканс-
ко полуострво, а почетком XIX века Европска Турска. У географском 
и комуникационом погледу, Балкан представља транзитно подручје, 
везу Европе са Азијом.
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Појам Југоисточна Европа је нешто шири од појма Балкан. Њега 
је 1893. године увео у употребу немачки географ Теобалд Фишер 
(Theobald Fischer). У првој половини XX века, овај термин је коришћен 
у нацистичкој геополитици за обележавање стратегијског правца ши-
рења нацистичке Немачке на исток. Данас се овај појам користи за оз-
начавање постсоцијалистичких држава и друштава на Балкану, који 
се налазе у транзицији и чији је политички циљ придружење Евро-
пској унији. У овом контексту би Балкан, унутар Европске уније као 
економске и политичке макроинтеграције, представљао југоисточни 
део нове Европе.

Термин Западни Балкан је ушао у употребу 90-их година XX века. 
Овај термин користи Европска унија да би означила земље које се на-
лазе у процесу приближавања и интеграције у Унију: Србија, Црна 
Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Бивша Југословенска Републи-
ка Македонија и Албанија. Процес придруживања Европској унији је 
јасан циљ коме све оне теже. Истовремено, поборници даљег проши-
рења Европске уније перспективу чланства земаља Западног Балкана 
виде као суштинско средство да се постигну безбедност, стабилност 
и економски напредак на европском континенту.

Новим појмом Западни Балкан жели се дефинисати простор за 
који Европска унија има разрађену стратегију прикључивања − про-
стор бивше Југославије (са изузетком Словеније која је већ чланица 
Европске уније) и Република Албанија. Ова стратегија према земљама 
Западног Балкана подразумева четири процеса: отклањање конфлика-
та и стабилизацију овог регионалног простора; процес придруживања; 
отварање перспективе нових уговорних процеса, као и развој и приме-
ну централноевропског споразума о слободној трговини − ЦЕФТА.

Балканске земље последњих година захваћене су процесима који 
осим крупних политичких промена обухватају и изградњу нових еко-
номских односа, што, између осталог, треба да омогући решавање 
бројних економских проблема са којима се ово подручје сусреће. Ак-
туелне промене у земљама овог региона спроводе се са циљем про-
дубљивања међусобних односа који ће се одвијати на основама тр-
жишне привреде и унапређења трговинске сарадње међу њима. Спро-
вођење реформи има за циљ припремање за постепено, што безбол-
није прихватање већег степена либерализације, односно за придру-
живање Европској унији која се заснива на слободном кретању људи, 
робе, услуга, капитала, информација и сл. Активним унапређењем ре-
гионалне сарадње на коју обавезују потписани Споразуми о стабили-
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зацији и придруживању, треба да се покаже спремност за прихватање 
интензивније тржишне утакмице, до које се неминовно долази про-
цесом либерализације.

Геополитички положај и ратни сукоби 
на Балкану

Балкан као регионални простор по свом геополитичком положају 
представљао је током историје, а то чини и данас, својеврстан крст, 
чвор, раскршће између Запада и Истока, Севера и Југа Европе. Због 
тога су истраживачи о њему писали као о вериги и процепу међу све-
товима, о кући саграђеној насред пута (Цвијић, 1987). Овакав гео-
графски положај наменио је Балкану транзиторну функцију. Преко 
овог простора прелазили су не само трговци већ и бројне војске. У XX 
веку на овом простору вођени су многобројни грађански ратови, два 
регионална рата (Балкански ратови) и два Светска рата. Ови ратови 
имају изузетан значај за геополитичку слику југоисточне Европе XX 
века (Матић, 1995). Последице ратова осећале су се деценијама након 
њиховог завршетка, првенствено у политичком, социо-економском и 
културном погледу.

Нову расподелу војне и политичке моћи на полуострву најпре су 
проузроковали балкански ратови (1912–1913). Након завршетка суко-
ба ниједна од земаља учесница није у потпуности била задовољна но-
вим границама, иако је незадовољсто било највеће у Османском царс-
тву, Бугарској и Албанији. Грчка је захтевала острва у Егејском мору, 
Србија излаз на море и Босну и Херцеговину, Црна Гора је тражила 
Скадар, а Румунија Трансилванију и Бесарабију. Овакве аспирације 
обликовале су политику балканских држава у време избијања Првог 
светског рата који је почео на Балкану. Многи савремени историчари 
почетак овог сукоба сматрали су новим балканским ратом, међутим 
укључивање великих сила довело је до ескалације сукоба. Истовреме-
но, балкански ратови су увукли мржњу, сумњу и страх међу балканс-
ке народе и избрисали осећање заједништва међу суседним земљама. 
Услед оваквог сплета околности долази до јачања националног иден-
титета и идеје националне солидарности и заједништва, што ће у зна-
чајној мери утицати на избијање каснијих ратова.

Убрзо након завршетка балканских ратова долази до избијања 
Првог (1914–1918) и Другог светског рата (1939–1945). Светски ра-
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тови су изнова променили геополитичку карту Балкана. Након завр-
шетка Првог светског рата долази до пропасти три велика царства 
(аустроугарско, руско и отоманско), док су на њиховим територија-
ма формиране независне државе Пољска, Чехословачка и Југославија. 
Распад руског царства пратила је појава комунистичке идеологије, 
која ће знатно утицати на економски и културни развој земаља Бал-
кана у наредних седамдесет година. 

Убрзо након окончања Првог светског рата успон фашизма оживео 
је хегемонистичке амбиције Немачке и увео свет у нови рат глобал-
них размера. Други светски рат је довео до драстичних демографских 
промена на простору Балкана. Поред демографских промена дошло је 
и до новог повлачења граница на Балкану. Мировни уговори који су 
потписани након окончања рата резултовали су промењеним геопо-
литичким приликама на полуострву. Пољска је проширила своје гра-
нице на рачун Немачке, а Југославија на рачун Италије. Други светски 
рат је пробудио антагонизме међу балканским народима и оставио 
бројна неразрешена етничка и политичка питања, што ће неколико 
деценија касније условити нове сукобе.

Овакав сплет околности чини Балкан једним атипичним просто-
ром, како би то дефинисао Семјуел Хантингтон (Samuel Huntington), 
са несавршеним политичким границама, где се етничке и политичке 
границе не поклапају. То је, током историје, утицало на стабилност, 
односно нестабилност и конфликте на овом простору, на његову по-
литичку атомизацију и дезинтеграцију. За наведене процесе непре-
станог дељења и сукобљавања, у политичку науку уведен је посебан 
појам – балканизација. 

Балканизацијом се на Западу означава не само уситњавање вели-
ких и снажних политичких јединица, већ је тај појам постао синоним 
и за повратак племенском, застарелом, примитивном и варварском 
начину живота. Термин балканизација се, ипак, најчешће користи за 
означавање процеса распарчавања држава по националном основу, 
на нове независне државе, као и за означавање озбиљних проблема 
са којима су се суочиле нове независне државе, после деколонизације 
(Петковић, 200�: 3�2).

Са друге стране, Марија Тодорова сматра да је појам балканизације 
увезен и да представља израз колонијалистичког дискурса (Тодорова, 
200�:32). Свакако да се теза о конфликтности, као природном стању 
балканских народа, не може сматрати прихватљивом и научно засно-
ваном. Напротив, сукоби на овом простору су најчешће били инду-
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ковани споља, и инструментализовани за потребе великих сила. Бал-
кан је, током историје, више представљао објект него субјект међуна-
родних односа. Још од пропасти Византијског царства, геополитичку 
карту Балканског полуострва компоновали су утицаји великих сила 
– најпре актери Отоманског царства, Аустроугарска, потом Русија, а 
данас Немачка и САД. Дакле, не може се прихватити објашњење кон-
фликтности које се заснива на предестинацији и фаталној геоисто-
ријској судбини овог простора.

Културно-перцептуални фактор као катализатор 
међуетничких сукоба на Балкану

Балкан као регија има особену геоисторију и социо-културну ди-
намику. Отуда истраживачи различитог профила у својим студија-
ма пишу о специфичностима балканске цивилизације (Стојановић, 
1995), о балканској парадигми развоја (Бабић, 199�) или геокултури 
развоја Балкана (Митровић, 2000; Митровић, 2003; Митровић, 2004).

По свом демографском, етничком и културолошком саставу Бал-
кан представља простор мултиетничког коктела (Бжежински, 1997). 
Због састава становништва о Балкану се говори као о типичном мул-
тиетничком и мултикултурном простору. То је простор на коме се 
сусрећу различите религије (ислам, православље и католичанство) и 
где је мултикултурна разноликост представљала богатство и изазов 
за дијалог и прожимање култура, али у појединим историјским фаза-
ма и за сукобе. 

Култура није само погодан оквир за развој и сарадњу већ и плод-
но тле за различите борбе и непријатељства. Култура даје слику све-
та мање или више заједничку за све припаднике културног колекти-
витета. Како истичу истраживачи, „таква наслеђена слика света која 
се њом преноси често садржи готове дефиниције нас и њих, заправо 
она говори ко је другачији и ко је туђ, ко је пријатељ а ко непријатељ. 
Описи су најчешће веома упрошћени, емоционално обојени и крајње 
лабаво повезани са стварношћу. Осим тога, слика света коју заједнич-
ка култура предаје најчешће садржи и историју колективитета у виду 
упрошћене митологије којом се подела на нас и њих продубљује, оп-
равдава и појачава” (Карпински, 1998:21). На тај начин културолош-
ке теме појављују се као полазиште и понуђено оправдање за сукобе 
међу групама, посебно међу нацијама.
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Културолошке теме појачавају се свесно створеним идеологијама, а 
управо кроз те идеологије политичке странке и покрети настоје да ко-
ристе културно наслеђене представе и стереотипе. Тако се култура и 
идеологија често међусобно потхрањују. С друге стране, и масмедији 
на сличан начин црпу своју моћ из представа и стереотипа увреже-
них у културној матрици и на тај начин их појачавају ради расплам-
савања конфликата, посебно оних међуетничких. При томе, медији 
додатно појачавају представу о непријатељу, коју је свака страна већ 
изградила о оној другој. Ескалацијом сукоба свака страна анализира 
чињенице и ствара јаснију представу о оној другој, чиме слика непри-
јатеља постаје кохерентна и боље дефинисана, а поступци у прошлости 
постају доследна стратегија непријатељства (Милашиновић, Милаши-
новић, 2007).

У литератури која проучава конфликте идентификована су два 
културна и перцептуална фактора који су веома значајни у изазивању 
друштвених сукоба.

Први је неправда, односно културна дискриминација над мањина-
ма, у смислу неједнаке могућности образовања, правних и политич-
ких ограничења употребе и учења језика мањина, притисака на рели-
гиозне слободе и слично. У екстремним случајевима, настојање да се 
популације мањина асимилују, најчешће се спроводи програмима на-
сељавања других етничких група у простор традиционално настањен 
мањинама. То је не само облик културног геноцида већ и веома зна-
чајан фактор изазивања деструктивних и разарајућих етничких кон-
фликата.1 Када је реч о неправди према етничким мањинама, Карпин-
ски сматра да се неправда у култури јавља као основни узрок сукоба 
у етнички сложеном друштву (Карпински, 1998: 2�). Заправо, сматра 
се да постоји неправда када су националне поделе у вишенационалној 
држави у превеликој корелацији са друштвеним поделама – другим 
речима, када људи сматрају да припадници одређене нације задржа-
вају несразмерно велику количину добара, попут власти, образовања, 
културе или престижа, када једна нација влада, а друга допушта да се 
њоме влада.

1 Агресивне облике оваквих политика примењивао је Стаљин у Совјетском 
савезу 1930-их и 1940-их, нарочито на Кавказу. Сличну политику водила је 
Кина на Тибету од 1950-их. Нешто мање бруталне облике асимилационис-
тичке политике водила је Бугарска према етничким Турцима, Словачка пре-
ма етничким Мађарима, Хрватска према Србима. 
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Други фактор је повезан са историјом етничких група и њиховом 
перцепцијом о себи и другима. Многе групе имају легитимне разлоге 
незадовољства према другим групама за злочине почињене у блис-
кој или далекој прошлости. Неке „древне мржње” имају стварне, ле-
гитимне историјске основе које проистичу из трауматизујућих ис-
торијских искустава и које се активирају у одређеним социјалним 
околностима и најчешће резултују грађанским ратовима, геноцидом, 
дуготрајним непријатељством и државном дезинтеграцијом (Мила-
шиновић, Милашиновић, 2007). Међутим, велики број етничких кон-
фликата у Југоисточној Европи од краја Хладног рата, сугерише да је 
међуетничка мржња последица њеног свесног произвођења од стра-
не политичких елита услед кризе или недостатка легитимитета влада-
вине: „Када више од једне етничке елите прибегне таквим средстви-
ма релегитимације своје владавине у државним кризама заједничких 
држава, онда то вишеструко повећава ефикасност њихове антагонис-
тичке кампање усмерене према сопственим популацијама, јер попу-
лације добијају фиктивну потврду свих стереотипа које им њихове 
елите намећу у истој таквој политици других националних елита” 
(Brown, 199�: 157). 

Поједине друштвене групе, посебно етничке, имају тенденцију да 
искривљују своју сопствену историју, при томе сатанизујући суседе, 
ривале и противнике: „Приче које се усмено преносе с генерације на 
генерацију постају део традиције неке групе. Оне се често искриве и 
постају претеране временом, а чланови групе третирају их као при-
мљену мудрост” (Стојковић, 1997). Тиме културно-историјске, а по-
себно етничке разлике, постају значајан, а неретко и пресудан чини-
лац конфликата, посебно у садејству са постојањем изоштрене социо-
економске кризе, ауторитарним политичким режимом и спремношћу 
политичких елита за одржањем или задобијањем власти.

У таквим историјским ситуацијама, а посебно у оним када су кул-
турне, етничке и религијске разлике инструментализоване од сила 
моћи ради реализације партикуларних геостратегијских интереса, 
ове различитости на Балкану претварале су се, од моста сарадње и бо-
гатства, у границе и додатну основу за генерисање сукоба. То значи да 
национални, верски, културни и геополитички миље и даље балкан-
ски простор чине подручјем нестабилности, које још остаје „Исток 
на Западу и Запад на Истоку”, тј. „земља граничара у процепу свето-
ва” (Стојковић, 1997). У прилог овој тврдњи можемо навести чињени-
цу да емпиријска истраживања међуетничких односа и регионалног 
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идентитета на Балкану показују пораст етничке дистанце у последњој 
деценији XX века и почетком новог миленијума, превасходно као ре-
зултат дезинтеграције бивше Југославије, а посебно сукоба у Босни и 
Херцеговини и на Косову и Метохији (The Strength of Diversity, 2005).

Еекономски фактори као 
узрок конфликата на Балкану

Мултиетнички коктел на Балкану се, у преломним историјским си-
туацијама, претварао од богатства у своју супротност, посебно онда 
када је коришћен од стране етнократа у великих сила за реализацију 
њихових партикуларних циљева на националистичкој стратегији 
крви и тла и империјалне експанзије. Етничка маргинализација у пог-
леду кадровске, регионалне, образовне политике и слично, у односу 
на регионе насељене мањинама, појачала је конфликте „по хоризон-
тали” (између етноса, култура, система вредности) и „по вертикали” 
(између мањина и система власти, држава). Југославија се распала кад 
је диспаритет регионалног развоја између екстрема (Косово и Слове-
нија) достигао 1:7. „Гнезда сиромаштва” су у унтрашњости Балкан-
ског полуострва, у планинским областима. Диспаритет дохотка per 
capita међу балканским државама креће се у распону 1:8 (Албанија/
Грчка), а међу балканским и суседним државама 1:30 (Албанија/Ита-
лија) (Петковић, 200�). Осим тога, парцијална решења која је нудила 
међународна заједница у току распада Југославије и недостатак цело-
витог програма економске стабилизације региона не само да нису ос-
лабили етничке конфликте, него су продубили кризу и постали фак-
тор нестабилности (Петковић, 200�: 372).

Економски фактори, у транзиционим друштвима као и оним која 
су склона честим реформама политичко-економских система, битно 
доприносе настанку различитих међугрупних и унутаргрупних конф-
ликата. У том смислу, три економска фактора јављају се као најчешћи 
потенцијални узроци унутрашњих друштвених сукоба: економске де-
пресије и кризе; дискриминаторски економски системи и различити 
покушаји економског развоја и модернизације.

Економске депресије и кризе као и процеси модернизције, како 
је то утврдила друштвена теорија, закономерно производе различи-
те друштвено-економске проблеме који могу да допринесу стварању 
кризних жаришта и унутардруштвеним и међудржавним тензијама. 
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У балканским постсоцијалистичким друштвима, прелазак са цент-
рално-планских на тржишне економске системе, створио је мноштво 
економско-социјалних проблема: од пада друштвеног производа, ви-
соких стопа незапослености и социјалних неједнакости, до галопи-
рајуће инфлације и беде огромног дела становништва. При томе, мно-
ге од ових земаља, за које се сматра да су у развоју, изгледа да су у пер-
манентном стању економске кризе, док су неке у економском слобод-
ном паду и изразитој друштвеној регресији.

Незапосленост, инфлација, сиромаштво, односно социо-економс-
ка криза и конкуренција везана за контролу, тј. власништво над про-
изводним и материјалним ресурсима, доприносе појави различитих 
друштвених фрустрација и тензија, чиме се стварају погодни услови 
за настанак најразноврснијих друштвених конфликата. Економске 
реформе често генеришу незадовољство и социјалне тензије, наро-
чито уколико су економски шокови велики, а државне субвенције за 
робу, услуге и социјално осигурање редуцирани. Тада се стварају све 
друштвене претпоставке за појаву конфликата између сиромашних и 
богатих, који садрже све елементе „класичних” класних конфликата. 
Укратко, успоравање привредног раста, стагнација, економске кризе 
и привредни слом, друштвено су дубоко дестабилишући и конфлик-
тни фактори.

О томе довољно говоре друштвене реформе започете у средњој и 
југоисточној Европи почетком деведесетих година XX века, на осно-
вама неолибералних (неокласичних) концепција и „шок терапија” 
Џефри Сакса (Jeffrey Sachs) и његових истомишљеника, које су произ-
веле економску депресију и кризу и тиме иницирале најразличитије 
социјалне проблеме и сукобе, од класних до ратних.

Дискриминаторски економски системи, било да врше дискримина-
цију на регионалној, класној или етничкој основи, могу да генеришу 
интензивну друштвену фрустрацију, напетост и незадовољство. Не-
једнаки економски услови привређивања или приступ ресурсима као 
што су земља и капитал, огромне разлике у стандардима живљења 
оних на врху и оних на дну, показатељи су економског система које 
чланови друштва који су у неповољном положају доживљавају као не-
праведне, нелегитимне и незаконите. Економски развој и модерниза-
ција нису нужно и решење нагомиланих проблема. Они могу и да по-
горшају ситуацију: економски раст увек помаже неким појединцима, 
групама и регионима више него другима, а они који су на врху, веро-
ватно ће бити у бољем положају да искористе нове економске прили-
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ке од других. Чак иако се укупна економска ситуација земље побољ-
шава, растуће неједнакости и екстремне социјалне разлике могу да 
интензивирају тензије унутар државе.

Економски развој и модернизација, као и економска криза, пред-
стављају значајан фактор нестабилности, антагонизама и унутра-
шњих сукоба (Драгичевић, 2001; Живанов, 199�). Процес економ-
ског развоја, увођење нових технологија и организација привреде, 
производе широк спектар дубоких социјалних промена: миграцију и 
урбанизацију, нарушавње постојеће друштвене структуре, породич-
них и друштвених односа, кризу традиционалних политичких инс-
титуција; боље образовање, виша стопа описмењавања и већи при-
ступ растућим масмедијима подижу ниво свести о социјалном поло-
жају и настојању да се он измени и друго. Ти процеси на нивоу маса 
стварају већа економска и политичка очекивања, што може водити 
ка растућој фрустрацији, односно кризи релативне депривације ус-
лед неиспуњених очекивања. С друге стране, то производи и захтеве 
за већом политичком партиципацијом, с тим што су захтеви за поли-
тичким учешћем обично већи од могућности система да на њих од-
говори. Према мишљењу Хантингтона, резултат таквих друштвених 
оквира јесу нестабилност и неред. Примарни проблем првенствено је 
у томе што политичке институције тада не прате социјални и економ-
ски развој или промене, што води увећању конфликтности на нивоу 
маса (Хантингтон, 1998).

Чини се да ће услед нарушених међуетничких односа као и лошег 
економског стања, балканским државама требати дуго времена за 
опоравак кроз изградњу етничке толеранције и културе мира, као и 
интеграцију у политичко-економску европску заједницу.

Савремени Балкан – изазови транзиције, ре-
гионалне сарадње и евроинтеграција

Крупне промене које су се догодиле у Европи на крају XX века, по-
пут нестанка Источног блока, распада СФР Југославије и стварања 
низа нових независних држава, јачање улоге Европске уније на про-
стору Западног Балкана као и имплозија социјализма 1989. године от-
вориле су пут транзиције балканских друштава из монопартијских 
ауторитарних система ка плуралистичком грађанском друштву. На-
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стале су дубоке промене у економији, друштвеној структури, полити-
ци и култури.

Нове политичке елите на Балкану, нашле су се пред избором моде-
ла друштвеног развоја. Већина од њих определила се за либерално-де-
мократски модел у политици и неолиберализам у економији.

Све балканске земље које се налазе у фази транзиције, у сушти-
ни имају заједничке карактереристике. Оне су пре свега садржане у 
ланцу трансформација и промена које су оријентисане ка следећим 
циљевима: 

• Политичким – изградња отвореног, демократског, етнички то-
лерантног и цивилног модела политичке културе и политичких 
институција које кореспондирају са савременим и функционал-
ним решењима модерне политичке заједнице;

• Економским – изградња тржишног начина привређивања као и 
системских претпоставки за његово несметано функционисање у 
циљу превођења привреде на више стопе раста на којима се може 
градити макроекономска и социјална стабилност. Затим следе 
процеси прилагођавања инфраструктуре стандардима ЕУ;

• Безбедносним – деидеологизација и деполитизација војске и 
безбедносног сектора, увођење парламентарне контроле без-
бедносних структура, оријентација ка Партнерству за мир и 
другим евро-атлантским интеграцијама;

• Социјалним – реформисање социјалног система, укидање нату-
ралног, аутаркичног и државно централизованог система и ус-
постављање тржишних односа и отвореног грађанског друштва;

• Структурним – повезивање и оспособљавање за међународну 
интеграцију све већег броја привредних субјеката, друштвених 
асоцијација, банака, капитала, робе, услуга, високообразовних 
научних установа, информативних и других система;

• Правним – хармонизација законодавства са законодавством ЕУ, 
уз одговарајући развој судства и управе;

• Културним – слободно неговање и развијање културних вред-
ности уз уважавање етничке, конфенсионалне, језичке и култур-
не толеранције и плурализма, као и индивидуалних и грађанс-
ких права и слобода;

• Еколошким – развој еколошке свести, као и институција које се 
баве заштитом природних ресурса (Петковић, 200� ).
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Без обзира на постигнуте позитивне резултате и интеграцију вели-
ког броја постсоцијалистичких земаља у Европску унију, транзиција 
се исказала као спор и мучан процес са израженим социјалним пос-
ледицама које су у неким фазама, у појединим земљама, ескалирале 
у политичке, економске и социјалне кризе. Овај проблемски аспект 
транзиције још увек је посебно актуелан у балканским земљама.

Критичко истраживање транзиције показује да су, изузев Слове-
није, остале земље у транзицији на Балкану доживеле регресију. Наи-
ме, по бројним индикаторима садашњи њихов развој је испод нивоа 
развоја из 1989. године. То говори о противречностима транзиције, 
као и да је механичка примена неолибералног модела зависне (клони-
ране) модернизације довела до периферизације привреде и друштва 
на Балкану, до стварања зависних друштава капитализма светске по-
лупериферије.

Анализа процеса који су се дешавали у земљама Западног Балка-
на, потврђује да се транзиција, која се у основи може дефинисати као 
скуп неопходних политичких, правних, економских и социјалних ре-
форми, одвијала на специфичан начин у свакој од ових земаља, што 
је зависило од наслеђене економске и социјалне структуре, традиције 
и уобичајеног начина живота, као и од приступа владајућих елита 
самом току реформи које транзиција подразумева. Процес транзи-
ције одвијао се са различитим успехом у појединим земљама, јер је 
био праћен бројним противречностима и блокадама. Биланс транзи-
ције на Балкану показује да после фазе тзв. блокиране транзиције и 
транзиционе рецесије, ова друштва, кроз бројне реформске захвате 
чине искорак ка модернизацији, расту и развоју. То је дугорочан и 
противречан процес где ће крајњи исход зависити од бројних факто-
ра, како унутрашњих тако и спољних. Исход транзиционог процеса 
зависиће од глобалних процеса и актера, њихових стратегија али и 
од бројних регионалних, националних и локалних специфичности. За 
сада, Балкан је разапет између прошлости и будућности, ретрадицио-
нализације и модернизације, а за сва његова друштва може се рећи да 
имају транзиторни идентитет. Данас је извесно да ће транзиција, чак 
и у оним најуспешнијим земљама које су постале чланице Европске 
уније, потрајати још дуго (Петковић, 200�).

Савремени облици регионалне сарадње на Западном Балкану се 
такође јављају као резултат поменутих геополитичких и економско-
социјалних промена крајем 80-их и почетком 90-их година XX века 
(Лопандић, 2001: 257; Delević, 2007: 110; Minic, Pagliani, 2007: 57). Да-
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нас су, за разлику од стања почетком 90-их година XX века, не само 
политичке елите већ и већинско јавно мњење балканских народа по-
зитивно опредељени за улазак у евроинтеграцијске процесе, неколи-
ко балканских држава су постале чланице ЕУ, а неке су у завршној 
фази прикључења. Субглобализација Балкана данас је претпостав-
ка његовог даљег развоја и транзиције у модерно грађанско друштво 
(Митровић, 2007).

Како истраживања показују, већина балканских држава данас је 
више склона стратегији партикуларног, појединачног прикључења 
Европској унији, неголи изграђивању аутономне регионалне страте-
гије сарадње, интеграције и заједничког уласка свих балканских зе-
маља у европску заједницу.

Појава регионалних инцијатива и форума за сарадњу тумачи се као 
реакција на изазове које је транзиција поставила пред земље Балкана 
(посебно његовог западног дела) на свим нивоима друштвеног, поли-
тичког и социјалног живота. Иницијативе за обнову дијалога и са-
радње у региону биле су највећим делом подстицане споља, од земаља 
које су или у његовом непосредном окружењу (државе чланице Евро-
пске уније), или су руковођене неким стратешким интересом (САД), 
а који их је определио да учествују у процесу послератне обнове и по-
мирења. Заједничка карактеристика иницијатива за регионалну са-
радњу јесте њихов углавном „свеобухватни карактер” (у географском 
смислу), као и намера да развијају разноврсне видове сарадње (у сек-
торском смислу). Добар део иницијатива за регионалну сарадњу био 
је инспирисан тзв. функционалним теоријама, које подразумевају да 
сарадња више земаља у појединим ограниченим секторима може на 
крају да има шире позитивне политичке ефекте по односе тих земаља 
(поверење, интеграција, економске везе и др.).

Имајући у виду секторе (области) деловања мултилатералних ини-
цијатива које обухватају Балкан, оне би се могле поделити на групе 
са широким или са ужим, једносекторским, деловањем. Првој групи, 
„свеобухватних” иницијатива припадају Централноевропска ини-
цијатива, Пакт стабилности у Југоисточној Европи (односно нови 
Регионални савет за сарадњу), Црноморска економска иницијатива, 
Јадранско-јонска сарадња и Дунавска сарадња. У другу групу би се 
могле сврстати Централноевропска зона слободне трговине (CEFTA), 
Иницијатива за сарадњу у ЈИЕ (односно SECI Центар), Регионална 
иницијатива за миграције, азил и избеглице (MARRI), Дунавска и 
Савска комисија, као и низ иницијатива секторског типа које је пок-
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ренула Европска унија (Енергетска заједница ЈИЕ, Споразуми у ЈИЕ у 
области ваздушног и копненог транспорта и др.). Сложеност и обим 
сарадње су већим делом одређени квантитетом и квалитетом међу-
собног односа између појединих органа или тела за сарадњу. Са друге 
стране, разноврсност облика сарадње у значајној мери је утицала и на 
њихову разгранатост на хоризонталном и вертикалном нивоу.

Једна од најзначајнијих регионалних иницијатива, у којој учествују 
све земље Западног Балкана, јесте Централноевропска зона слобод-
не трговине (CEFTA). Ова иницијатива представља наставак успеш-
ног пројекта са претежно економском компонентом – тзв. Вишеград-
ске групе,2 а који је примењен на регион Западног Балкана. Основе 
CEFTA садржане су у Споразуму о слободној трговини у региону, који 
је потписан 200�. године. Овај споразум је практично обновио орга-
низацију (CEFTA), која је раније деловала у централној Европи, а сада 
се преместила на простор Југоисточне Европе. Он представља оквир 
којим су обједињена претходно оперативна 32 билатерална споразума 
о слободној трговини између држава региона. Крајњи циљ у приме-
ни овог споразума огледа се у пуној либерализацији трговине унутар 
региона („мини WТО”), чиме би се омогућио не само лакши проток 
робе, капитала и услуга, већ и припремиле земље региона за интегра-
цију у WТО и у јединствено тржиште.

Постојање и укупно деловање разних иницијатива у југоисточној 
Европи се, са једне стране, може оценити позитивно. Оне утичу на 
нове облике понашања, на превазилажење ускогрудог национализма 
и свести о самодовољности држава. Оне подстичу сарадњу админис-
трација, привредних и других кругова земаља региона, смањују раз-
не врсте препрека и олакшавају комуникацију у региону, стварајући 
мреже контаката. Својим постојањем и активностима, оне утичу на 
јавно мњење и на формирање свести о заједничким циљевима свих 
земаља региона. Оне олакшавају процесе припремања прекогранич-
них пројеката и ангажовање међународних финансијских средстава.

Са дуге стране, поред позитивне оцене у погледу „микроефеката” 
регионалних иницијатива, треба констатовати да ове иницијативе и 
облици мултилатералне сарадње до сада нису заиста пресудно помог-
ле балканским земљама да се обезбеди интеграција у Европску унију 
или да се битније промени политички и економско-социјални ам-
бијент региона, односно да се заустави процес „балканизације”, који 

2 Чланице Вишеградске групе, које више нису чланице CEFTA јесу Мађарска, Словенија, Словач-
ка, Чешка и Пољска.
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је са косовском кризом, а затим и „тетовским инцидентима”, изгледа 
добио нови подстрек.

Субрегионалне иницијативе су, према томе, дале само „ограничене 
конкретне резултате” што се може објаснити различитим фактори-
ма – од недовољне политичке подршке до недостатка финансијских 
ресурса, као и другим проблемима (недовољно административно ис-
куство држава чланица, недовољни политичко-економски услови де-
ловања, недостатак јасних циљева и планова рада итд.).

Што се тиче сарадње балканских земаља са Европском унијом, она 
обухвата широк спектар питања, која осим трговинске политике и 
спољнотрговинске регулативе подразумева и инвестиције, конкурен-
цију, стандардизацију, окружење и изградњу институција сличних ев-
ропским, као и многе друге обавезе које ове земље морају да испуне, 
како би свој политички, економски и институционални развој усме-
риле ка вредностима и моделима на којима се темељи Европска унија. 
Читава процедура усласка земаља Западног Балкана у ЕУ подразуме-
ва процес прилагођавања и успешно испуњење предвиђених обавеза 
у појединим фазама тог процеса. 

У вези са тим, може се закључити да се само даљим, успешним 
спровођењем реформи може додатно трасирати пут либерализацији, 
која практично значи слободан приступ тржишту ЕУ, али и излагање 
домаћих предузећа интензивној тржишној утакмици. Оспособље-
ност за прихватање конкурентске утакмице треба да подстакне пози-
тивне импулсе важне не само за развој целокупне привреде, већ и за 
побољшање животног стандарда становништва. То су главни разло-
зи због којих се земље кандидати за улазак у Европску унију, упркос 
многобројним тешкоћама, ипак опредељују за пут ка европским ин-
теграцијама. 

Развој и реинтеграција Балкана у међународне светске процесе да-
нас су кључни инструмент за бржи економски развој и политичку ста-
билизацију овог региона, као и за његову интеграцију са Европом и 
светом. Међусобна интеграција балканских земаља (привредна, кул-
турна и политичка), а потом и са Европом и светом, једини је пут да 
Балкан изађе из конфликтне прошлости и отвори се према развојним 
и цивилизацијским изазовима савременог света (Митровић, 2004).

Неопходно је да се регион Балкана путем евроинтеграцијских про-
цеса укључи у модерну светску поделу рада, да се суочи са изазовима 
глобализације и да, кроз модернизацију и развој, отвори пут ка из-
градњи модерног друштва. То је комплексан, дугорочан и противре-
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чан процес превладавања предмодерних затворених заједница и за-
снивања модерног грађанског друштва. Тај процес могу да носе мо-
дерне привредне, културне и политичке елите само ако имају дефи-
нисане пројекте и прецизно разрађене стратегије развоја. Њиховом 
реализацијом у пракси може се остварити јединство циљева и сред-
става, посебних и општих интереса и прожимање националног и ре-
гионалног идентитета. 

Закључак

Током целог XX века велике силе су се на простору Балкана по-
игравале судбином народа. Политичка географија Балкана је током 
векова била радикално прекрајана, најчешће услед супротстављених 
интереса великих сила, док су се дубинске матрице колективне психо-
логије балканских народа преспоро мењале. 

Без обзира на честе промене имена којима су кумовале велике силе 
и њихови геополитички интереси у појединим историјским епохама, 
Балкан се суштински није битно променио. Са својим новодемократ-
ским елитама у савременим условима транзиције, његова позиција се 
мења од старе периферије (из времена Отоманског, Аустроугарског 
или Совјетског царства) ка новој европској периферији. Геострате-
гијска судбина овог региона је да буде граница и мост између разли-
читих народа, култура и цивилизација. Зато се може закључити да ге-
оисторијска позиција Балкана није пуки израз његовог географског и 
геополитичког положаја, већ резултанта дејства бројних спољних и 
унутрашњих фактора, актера моћи и развоја.

У кризним ситуацијама и радикалним трансформацијама, какву 
представља актуелни процес транзиције, дешавају се велики социјал-
ни ломови који су праћени колективним фрустрацијама и кризом 
идентитета друштвених група. У таквом окружењу долази до ширења 
различитих екстрмизама, фундаментализама, идеолошког, верског и 
етничког партикуларизма, до заоштравања међуетничких односа, по-
раста етничке дистанце, искључивости, нетолеранције и ксенофобије. 
У пракси, то води ка етноцентризму и промовисању етнополитике 
што свакако није пожељно стање са аспекта регионалне безбедности 
и мира. Због тога се посебна пажња мора посветити очувању мира и 
спречавању поновне ескалације замрзнутих међуетничких конфлика-
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та на простору Балкана, а то се једино може постићи промовисањем 
толеранције и поштовања различитости. 

Биће потребан велики напор политичких елита да се у региону 
учини заокрет од прошлости ка будућности, од геоисторије ка гео-
економији, модернизацији и развоју. Свака потенцијална политичка 
атомизација и фрагментација овог простора, без обзира на то како 
се реторички легитимише од стране спољних и унутрашњих актера, 
фактички би водила даљој „балканизацији”, те развојној и цивилиза-
цијској блокади овог региона. 

На простору Косова и Метохије данас се одмеравају геострате-
гијски интереси великих сила, са далекосежним последицама на од-
носе између балканских народа, регионалну стабилност и европску 
перспективу. Након једностраног проглашења независности, питање 
коначног статуса Покрајине је, у знатној мери, оптеретило односе у 
региону. У свим досадашњим конфликтима показивало се да Балкан 
нема довољно снаге да се одупре ванбалканским притисцима. У свет-
лу актуелних дешавања намеће се питање да ли ће се ова теза поново 
потврдити.
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THE BALKANS AT THE TURN OF THE CENTURY – FROM 
THE EPOCH OF WAR TO EUROPEAN INTEGRATION

Radomir Milašinović, Nenad Putnik, Marko M. Rakić 
University of Belgrade, Faculty of security studies

Summary

The Balkan Region was the scene of numerous conflicts throughout the 20th century. In the 
first half of the past century there were two Balkan and two World Wars in this region. The last 
decade of the 20th century was marked by the breakup of the SFR Yugoslavia, followed by eth-
nic conflicts in its former republics. In the area of the former Yugoslavia there were armed con-
flicts causing yet another set of unsolved international disputes. On the other hand, one cannot 
disregard the historical fact that the Balkan peoples have not only come into conflicts and make 
wars. They have also communicated and cooperated with each other, so the culture of mutual 
cooperation is deeply set into their identities. Nowadays, at the turn of the century, the Balkan 
states are characterised by the transition process and striving to re-establish or improve the re-
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gional cooperation. All Balkan states have the same aim – integration into the European Union. 
However, specific qualities of the Balkan region make the process of improving regional coop-
eration more difficult (ethnic tensions, xenophobia, low level of trust among the countries and 
underdeveloped economies). Certain theorists promote the idea that the Balkan peoples ought 
to search for the formula for modernization and development, mutual cooperation and integra-
tion, rather than common tendency to redesign the past.The precondition for reaching these 
goals is for the Balkans peoples to let go of harmful ideological doctrines of ”blood and soil” and 
belief that problems can only be solved by violence. 

Key words: Balkans, war, ethnic conflict, transition, European integration.
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ИНСТРУМЕНТИ КВАНТИФИКАЦИЈЕ 
ПОЛИТИЧКИХ РЕЖИМА У СТУДИЈАМА 

БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак: Мерење квалитета политичких режима је поље које заузима традиционално 
место у статистичким студијама које имају за предмет проучавање карактеристика 
политичког система као важног сегмента објашњења понашања држава у међународним 
односима. У жељи за свеобухватним и што потпунијим просторним и временским захва-
том, истраживачи настоје да категорије података систематизују кроз изузетно сложен 
склоп који представља почетну основу за даља истраживања. Циљ овог чланка је упоред-
ни приказ најкоришћенијих инструмената квантификације нивоа политичког режима. 
Осим тога, аутор указује на предности, односно ограничења одређених база података. 
Предмет упоредног приказа су следеће базе података: Polity IV, Lexical Index of Electoral 
Democracy-LIED, Authoritarian Regime Dataset, Varieties of Democracy и остали сетови по-
датака значајни за статистичка испитивања. Осим тога, аутор приказани су и про-
блеми са којима се сусрећу истраживачи у студијама безбедности приликом „мерења” ни-
воа политичког режима, односно квантификовања односа демократије и аутократије. У 
раду ће бити коришћен метод дескриптивне статистике зарад приказа најзначајнијих 
статистичких пресека инструмената који се користе у савременим истраживањима. 
Кључне речи: политички режим, демократија, аутократија, анократија, базе подата-
ка, квантитативна истраживања

Дилеме у квантификацији политичког режима

Спољнополитичко деловање држава популаризовано је у науч-
ном дискурсу у оквиру студијама безбедности непосредно пред крај 
Хладног рата. Крајем осамдесетих година су нарочито интензивира-
на свеобухватна статистичка истраживања упоредним развојем по-
датака који описују најактуелније међудржавне спорове, укључујући 
и оружане сукобе, али истовремено и различите облике политичке, 
економске и војне интеграције. 
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Као израз потребе да се сазнања о тим појавама операционализују, 
настале су бројне базе података које садрже кључне коефицијенте које 
их ближе одређују. Онда када је порастао тренд кодификације пода-
така који описују јединствену појаву у дужем временском периоду, 
истраживачи у области студија безбедности су покренули серије ис-
траживачких студија које су комбиновале елементе из таквих катего-
рија података како би потврдили или оповргли статистичке везе међу 
испитиваним појавама (Högström, 2013). Један од четири централна 
државна облика, тип политичког режима, јавља се као једна од цент-
ралних варијабли у објашњењу спољнополитичког понашања држава 
у студијама безбедности.1 Масовна „мерења демократичности” држа-
ва, као јединица анализе почетком осамдесетих година 20. века, дове-
ла су до пораста истраживања овог феномена као значајне детерми-
нанте у објашњењу неких аспеката међународних односа попут везе 
између нивоа демократичности и интензитета сукоба у којима учес-
твују државе, односно кључних карактеристика војних савезништа-
ва и других интеграционих процеса међу држава различитих поли-
тичких режима. Изучавање нивоа демократичности научно је про-
мовисано статистичким тестирањима постулата теорије демократс-
ког мира који говоре у прилог „мирнијем” понашању демократскијих 
држава у међународним односима (Doyle, 1983). У новије време се као 
аргумент оправданости оваквих истраживања наводи чињеница да је 
број демократских држава у свету био највећи у првој деценији 21. 
века, али да опште гледано тај број сада пада, као и квалитет демок-
ратских режима уопште (Polity IV, 2017). Испрва је диференцирање 
тезе о демократском миру почивало на крутој подели између мона-
дичке и дијадичке варијанте, али је у даљем концептуализовању ове 
теорије, дијадичка варијанта демократског мира постала доминант-
нија због ефикаснијег емпиријског проучавања. Талас емпиријског 
проучавања тезе о такозваном „сепаратном”, демократском миру ис-
ходи из концептуализовања политичког режима као кључне варијаб-
ле у спољнополитичком понашању државе у међународном систему. 
Тежишну тачку емпиријског проучавања овог феномена чини коре-
лација између типа политичког режима и њеног „степена насиља” у 
међународним односима (Rummel, 1995). Стога доказивање и опов-
ргавање значаја квалитета политичког режима одређене државе као 

1 За разлику од „типа политичког режима” који представља теоријски утемељен појам, у даљем 
делу чланка биће коришћен термин „квалитет политичког режима”, који се употребљава као 
производ мерења типа политичког режима.



Инструменти квантификације политичких режима у студијама безбедности 79

могуће детерминанте њеног понашања у међународним односима за-
узима значајно место у студијама безбедности. Скоро немерљив број 
емпиријских истраживања као и теоријских промишљања о тези о де-
мократском миру могао би се сврстати у неколико идејних категорија 
које су пратиле различите временске контексте. Дејвид Сингер (David 
Singer) упућује на дуг историјат емпиријских проучавања оружаних 
сукоба и политичких режима, узимајући студију „Будућност рата” 
Жана де Блока (Jean de Bloch) из 19. века, као референтну полазишну 
основу (Singer, 197�: 118). У периоду између два светска рата, Пите-
рим Сорокин (Piterim Aleksandrovič Sorokin) и Луис Ричардсон (Lewis 
Richardson), спровели су низ сличних истраживања, а након Другог 
светског рата, Ричардсон је понудио први значајнији математички 
модел и прилагођене статистичке технике за проучавање међународ-
них односа (Richardson, 19�0). 

Мада најпре иницирана у академским круговима немачког говор-
ног подручја 1972. године од стране Ернста Ото Чемпиела (Ernst-Otto 
Czempiel), идеја о потреби изучавања узрочности између квалитета 
политичког режима и понашања државе, у модерном научном смис-
лу, бива популаризована од стране Дојла 1983. године. Потоњи аутор 
је, пратећи кантовску линију аргументације о потреби универзалног 
кретања ка вечном миру, пружио детаљан сублимат аргумената који 
се огледају у мањој вероватноћи „да две демократске државе употре-
бе рат као средство политике на билатералном плану” (Doyle, 1983). 
Мајкл Дојл је био један од првих аутора који је пружио систематичан 
попис „либералних” (демократских) режима. Академска заједница је 
током Хладног рата била заокупљена високим степеном идеологиза-
ције блоковске поделе тадашњег света на либералне демократије са 
једне, и реалсоцијалистичке државе са друге, тако да је општи дискурс 
за теме попут промоције концеп(а)та мира – био знатно сужен. Бази-
рајући се на оскудним налазима пређашњих студија о плодотворнос-
ти демократског мира, Рудолф Рамел (Rudolph Rummel) је спровео оп-
сежно истраживање квалитета политичког режима и демоцида, и ус-
тановио да су демократске државе (а нарочито консолидоване демок-
ратије) „инхерентно мирољубивије од анократских, те аутократских 
режима” (Rummel, 1995). Средина последње деценије 20. века била 
је изузетно динамична у погледу нових емпиријских сазнања о овом 
проблему. Истраживачка агенда је проширена са простог међуодно-
са политичког режима и насиља, на питања склапања војних и поли-
тичких савеза (и њихових карактеристика), међусобних економских 
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веза и стабилности „интердемократске” трговине (Bliss, Russet, 1998). 
Примат „дојловских” хипотеза сада преузимају тематски посебније 
претпоставке. Према тако постављеним хипотезама, „парови демок-
ратских држава нису укључени у војне сукобе озбиљнијег карактера 
у међусобним односима” (Bremer, 1993). Већина аутора попут Мајкла 
Сајмона (Michael Simon), Ерика Гарцкеа (Erik Gartzke) и Бенета Ската 
(Benett Scott), поставља хипотезе са позитивним предзнаком вероват-
ноће, па је тако доминантна она према којој је „већа вероватноћа да 
две демократске државе оформе војни савез”, односно да „савези које 
су оформиле демократске државе трају дуже” (Michael, Gartzke 199�: 
�20). Циркуларни ефекат емпиријских студија није у потпуности ос-
тварен у другом значајнијем таласу теоријског промишљања. Концеп-
туално иновирање тезе о демократском миру није било успешно чак 
ни након терористичких напада 11. септембра 2001. године, када је 
дневнополитичка (зло)употреба означавања одређених политичких 
режима као „неподобних”, „оних које треба прегазити” и слично – до-
стигла врхунац. На крају, питање које окупира пажњу истраживача 
у овој области односи се на методолошке аспекте истраживања, као 
и на тумачење налаза емпиријских студија. У одређеним студијама 
приметна је недоследност коришћених метода узрокована широким 
спектром доступних података за анализу. 

Пратећи основну линију аргументације, структура овог чланка је 
одређена на следећи начин. Најпре ће бити представљени најзначај-
нији проблеми одређења појма демократије као нужног предуслова за 
адекватно уједначено и стандардизовано мерење њеног „квалитета” 
у временском и просторном контексту, а потом ће бити представље-
не класификације најраспрострањенијих индекса демократије, као и 
детаљне дексрипције одабраних база података – Polity IV, Varieties of 
Democracy, LIED, ARD и остале релевантне базе. Имајући у виду ос-
новни циљ чланка, аутор се неће детаљно упуштати у дискусију поли-
тиколошком одређењу демократије, већ о демократском режиму као 
реалној чињеници која представља део сваког политичког система, и 
самим тим плодотворну основу за даља емпиријска истраживања. 
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Проблеми одређења демократије и 
демократског режима

У испитивању адекватности постојећих сетова података о квали-
тету политичког режима стално се поставља дилема у погледу опера-
ционализације појма демократске државе. За мерење квалитета поли-
тичког режима на скали од тзв. „затворене аутократије” до консоли-
доване демократије није довољно само прецизно изоловати најваж-
нија теоријска одређења демократичности, већ и успоставити систе-
матичан сет критеријума који би били ваљани у различитом временс-
ком и просторном оквиру. Уобичајено се редовни и фер избори наво-
де као кључни критеријум демократичности одређене државе. Према 
Упутству о коришћењу базе података Polity IV, политички режим је 
одређен као „сет формалних и/или неформалних правила за избор 
лидера и политика” (Polity IV Codebook, 201�: 14). Веома важан еле-
мент ових правила је идентитет групе из које је лидер изабран (нпр. 
у професионалнизованом војном режиму, група из које је лидер сас-
тоји се од официра високог ранга). Према Јозефу Шумпетеру (Joseph 
Schumpeter), политички режим је демократичан онда када постоји пе-
риодична изборна и политичка борба између тимова политичких ели-
та и када је таква компетиција детерминисана изборном вољом гла-
сача” (Schumpeter, 2010: 2�9). Шумпетерова дефиниција представља 
надградњу дефиниције демократије коју је понудио Сејмур Мартин 
Липсет (Seymour Martin Lipset), према којој је демократија „политич-
ки систем који обезбеђује регуларне уставне шансе за промену зва-
ничника и који представља друштвени механизам који омогућује ути-
цај најширег могућег дела популације у смислу доношења политичких 
одлука” (Lipset, 19�3: 27). 

У одређењу демократског режима у не тако кратком временском 
периоду, искристалисао се став да се демократија може одредити од-
суством аутократије, односно аутократских специфичности својстве-
них одређеном политичком систему. Тако Михаел Савард (Michael 
Saward) наводи да осим одсуства аутократских елемената владавине 
попут репресије над сопственим становништвом, немогућности од-
ржавања регуларних и реговних изборних процеса и диктиране еко-
номије, демократију одликује и такозвана „одговорна владавина” 
(responsive rule), која значи посвећеност и реализацију демократских 
идеала у конкретном друштву (Saward, 1994). Такође, анократија се 
одређује као аутократски режим који номинално има демократске ин-
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ституције, а други назив за овакав тип политичког режима би могао 
да буде институционализоване диктатуре. Дакле, анократија би мог-
ла бити дефинисана у позитивном значењу као сублимат демократс-
ких и аутократских правила и норми које владају у одређеној држави. 
Овај тип политичког режима се може одредити и негативно, као од-
суство елемената и вредности демократских политичких режима, и 
са друге стране, као одсуство свих обележја које карактеришу један 
режим аутократским (Köllner, Kailitz, 2013). На већ круто прихваће-
не критеријуме демократичности, Пржеворски и сарадници наводе 
да се демократским може означити сваки режим који не испуњава 
бар једну од следећих неколико одлика аутократских режима: (1) из-
вршна власт није изабрана на легитимним изборима; (2) законодавна 
власт није изабрана на легитимним изборима; (3) не постоје макар 
две политичке странке (Przeworski et al., 2000: 29). Тек кад (не) задо-
воље претходна три критеријума, Пржеворски и сарадници укључују 
последњи, контролни услов демократичности који се односи на та-
козвану „алтернацију”, односно мерење дужине трајања мандата иза-
браних званичника. Уколико су кључни званичници на власти дуже 
од два мандата чак и у случају постојања избора, такви режими се не 
могу означити демократским (Przeworski et al., 2000: 30). 

Као релативно променљива категорија, тип политичког режима се 
из просте бинарне дистинкције на демократију и аутократију, у пос-
ледње три деценије посматра као линеарна скала коју је могуће кван-
титативно „градирати” (Högström, 2013). У сагледавању квалитета 
политичког режима у литератури се искристалисало неколико ши-
рих група становишта у односу на препреке јединственом одређењу 
појма демократије. Први скуп замерки односи се на временску дис-
танцу сагледавања квалитета политичког режима. Готово све статис-
тичке студије које као једну од централних варијабли имају тип по-
литичког режима за свој временски оквир имају као почетну – 181�. 
годину.2 Дојл наводи да је разлог томе недостатак доступне грађе за 
истраживање, жеља да се обухвати период од Бечког конгреса до да-
нас, као и чињеница да је систематично мерење модерних демократ-
ских држава могуће тек од почетка 19. века (Doyle, 1983). Друга вели-
ка група аутора поставља проблеме детерминисања демократије као 
одсуства аутократских конституената. Према Упутству о коришћењу 

2 Мада постоје базе које индексирају податке од 1800. године (Polity IV), па чак и од 1780. (Varieties 
of Democracy), уобичајен временски оквир емпиријских студија обухвата период који за почет-
ну годину узима 181�. 
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базе Polity IV, укупан скор демократичности који индексира ова база, 
добија се простим одузимањем аутократског скора од демократског, 
односно демократичност је умањена скором присуства аутократских 
својстава политичког система одређене државе (Polity IV Codebook, 
2017: 23). Ова два наведена одређења демократског режима односе се 
на опште политиколошко становиште које представља предмет кон-
тинуираних теоријских дебата о овом питању. 

Међутим, свака база података на веома детаљан начин образла-
же своје операционалне дефиниције појма демократичности (ауток-
ратичности). У складу са тако постављеним операционализацијама 
појмова, у својим методолошким приручницима, аутори база описују 
начине прикупљања података, њихове класификације, коришћене ва-
ријабле, као и процедуре мерења демократичности. Чејбуб и сарад-
ници тврде да се постојећа мерења политичких режима значајно раз-
ликују у смислу њихове теоријске утемељености али и операциона-
лизације, и да због тога политиколошка одређења не треба да буду 
искључива и непромењива (Cheibub et al., 2010). Међутим, разлике у 
методолошком погледу мерења варијабли представљају узрок честим 
недоследним резултатима, и последично, разноликим тумачењима 
емпиријских налаза. 

Доступни инструменти за мерење квалитета 
политичког режима

Осим чињенице да постоји изузетно велики број база података и 
инструмената за мерење квалитета политичког режима, њихова раз-
новрсност се огледа и у приступу који користе приликом квантифи-
кације политичког режима. Сходно методолошком приступу који 
примењују у односу на начин третирања политичког режима у кате-
горијалном квантификовању, у последње три деценије је могуће уочи-
ти неколико група које је могуће категоризовати према њиховим ос-
новним обележјима. Прва велика група инструмената третира типо-
ве политичких режима дихотомно, просто их сврставајући на демок-
ратске и аутократске. Редак је случај да доступне базе података ин-
дексирају само тип политичког режима као једину варијаблу у овом 
формату. Углавном је бинарна подела демократија-аутократија само 
једна од споредних варијабли у таквим базама података. Иако је то-
ком деведесетих година 20. века постојало снажно академско инсис-
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тирање на тврдој дистинкцији на демократске и аутократске режиме, 
не остављајући при том могућност за евентуално скалирање квалите-
та режима (Alvarez et al., 199�; Przeworski, Limongi, 1997), Закарија Ел-
кинс наводи да је таква пракса штетна јер је у том периоду постојало 
приметно напредовање у прикупљању и обради података. Алварез и 
сарадници наводе два кључна аргумента у прилог дихотомној поде-
ли режима. Први се тиче валидности и односи се на тврдњу да је де-
мократија питање врсте а не мерења степена, те да је немогуће мерити 
квалитет врсте у различитим контекстима (простор и време). Други 
аргумент односи се на поузданост, односно на пружање објашњења 
према ком је дихотомно мерење поузданије јер пружа мање шансе за 
грешке у мерењима. Упућујући критике овој тврдњи, Елкинс је најпер 
градирао иницијалну строгу дихотомну поделу, и извршио статис-
тички компаративни тест дихотомног и градираног модела у односу 
на интензитет међународних оружаних сукоба. Користећи метод ло-
гистичке регресије, Елкинс је утврдио значајна одступања у моделу 
дихотомне поделе режима у односу на градирани модел по питању свих 
варијабли (Elkins, 2000: 29�). Његови налази представљали су увод у 
шире академско испитивање адекватног одабира доступних сетова по-
датака о типу политичких режима (Geddes, 1990; Högström, 2013).

Друга велика група инструмената у операционализацији политич-
ког режима користи категоријалне варијабле у оквиру којих постоји 
најчешће три (ређе четири) подтипа политичког режима на чијим 
су „екстремним” крајевима аутократија и демократија. Оваква дис-
тинкција је доступна у разноврсним варијацијама, па тако Polity IV 
наводи отворену и затворену анократију као категоричке варијабле 
између чисте аутократије и демократије (Polity IV Codebook, 2017), 
док Лексички индекс изборних демократија (Lexical Index of Electoral 
Democracies – LIED), разликује либералне демократије, изборне де-
мократије, минималистичке демократије, вишестраначке аутократије 
и затворене аутократије (LIED, 2018). Трећу групу чине базе које тип 
политичког режима операционализују кроз линеарне вишестепене 
скале којима означавају финесе у квалитету између политичких ре-
жима. 
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Треба истаћи да је овако представљена подела међу групама услов-
на, и сачињена зарад ефикаснијег разумевања различитих приступа 
које аутори користе у истраживању комплексне категорије какав је 
тип политичког режима. Свим наведеним групама база јесте својс-
твено бројчано изражавање квалитета политичког режима у завис-
ности од сопственог истраживачког приступа. Међутим, неретко се 
дешава да одређене базе података имају приступ који обухвата и гра-
дирање квалитета политичког режима док истовремено, такво гради-
рање служи сврставању режима у категорије.3 Институт Варијетети 
демократије (Varieties of Democracy, V–dem), нуди једну од најсвеобух-
ватнијих база података која се састоји од више од 350 индикатора де-
мократске стварности. На макро нивоу, овај скуп података развили су 
научници са Универзитета у Гетеборгу, кроз пет различитих главних 
типова мерења демократског режима: изборна демократија, делибе-
ративна демократија, егалитарна демократија, либерална демократија 
и партиципативна демократија (V-Dem Institute, 2018). Иако генерич-
ки термини, ова база третира свих пет индикатора као такозване „де-
мократске индексе”. Први од њих, индекс делиберативне демократије 
један је од најзначајнијих демократских индекса ове базе и описан је 
као принцип демократије који се 

„...фокусира на процес којим се доносе одлуке у политици. Разматран процес је 
онај у коме се јавно разматрање фокусира на заједничко добро мотивише поли-
тичке одлуке у супротности са емоционалним апелима, чврстим везама, паро-
хијалним интересима или принудом” (V-Dem Institute, 2018). 

Да би се формирала као стварна демократска политика, она мора 
поседовати више од збира постојећих друштвених преференција, од-
носно одговарајућег дијалога на свим нивоима и факторима у друш-
тву. Следећи индекс демократије јесте егалитарна демократија, која је 
као други индикатор ове базе операционализована као 

„...дистрибуција политичке моћи у друштвеним групама, тј. група дефинисане 
класом, полом, религијом и етничком припадношћу. Ова перспектива демокра-
тије наглашава да званична гаранција политичких права и грађанских слобода 
није увек довољна за политичку једнакост. У идеалним случајевима, све друшт-
вене групе треба да имају приближно једнако учешће, заступање, надлежност за 
одређивање дневног реда, заштиту по закону и утицај на креирање политике и 
имплементацију политике” (V-Dem Institute, 2018). 

3 Polity IV пројекат градира све политичке режиме на двадесетједностепеној скали између -10 (ау-
тократија) и +10, скор који означава консолидовану демократију (Polity IV Codebook, 2017). 
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Од изборних индекса, дефиниција ове бате не одговара свим стан-
дардним, консензуално прихваћеним, академским погледима. Наиме, 
према Варијететима демократије, изборна демократија 

„...укључује основну вредност стварања владара који одговарају грађанима, пос-
тигнутих путем изборног такмичења за одобрење бирачког тела у околностима 
када је изборно право велико; политичке организације и организације цивилног 
друштва могу слободно деловати; избори су чисти и нису поремећени превара-
ма или систематским неправилностима; а избори утичу на састав извршног ди-
ректора земље. Између избора постоји слобода изражавања и независни медији 
способни да презентују алтернативне ставове о питањима политичке релевант-
ности” (V-Dem Institute, 2018). 

Четврти V-Dem индекс нуди операционално одређење либералне 
демократије. Према дефиницији, либерални принцип демократије 

„...наглашава важност заштите индивидуалних и мањинских права од тираније 
државе и тираније већине. Либерални модел узима „негативан” став о политич-
кој моћи у оној мери у којој судија оцењује квалитет демократије границама пос-
тављеним на власт” (V-Dem Institute, 2018). 

Ово се постиже уставом заштићеним грађанским слободама, 
снажном владавином права, независним правосуђем и ефикасним 
механизмима контроле власти који заједно ограничавају вршење из-
вршне власти. Последњи V-Dem индекс описује партиципативни еле-
мент унутар демократског режима. Дефинише се као активно учешће 
грађана у свим политичким процесима, било да су они изборни или 
неизборни. 

„... стога је пожељно директно одлучивање грађана, кад год је то практично мо-
гуће. Овим моделом демократије тако се узима право гласа, наглашавањем ан-
гажмана у организацијама цивилног друштва, директној демократији и субна-
ционалним изабраним телима” (V-Dem Institute, 2018).

Пројекат Polity IV представља тематски најближу базу података 
оној коју је израдио институт V-Dem. Polity IV представља наставак 
пројеката Polity II, као и пројекта Polity III, који су делимично индек-
сирали податке у вези са основном природом политичких режима. 
Развијена је у оквиру Центра за проучавање системског мира (САД), а 
специфичност се огледа у категоризацији отворених анократија и за-
творених анократија, а то су све државе које имају скор између -5 и +5, 
на укупној скали -10 do +10. Подаци у оквиру ове базе индексирани су 
за период између 1800. и 201�. године (Polity IV Codebook, 2017)
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Лексички индекс изборне демократије (енг. The Lexical Index of 
Electoral Democracy – LIED) укључује дихотомни приказ различитих 
својстава политичких режима. База LIED индексира податке за пра-
ва гласа мушкараца и жена, избора за извршну и законодавну грану 
власти, те компетитивност избора у периоду између 1800. и 2015. го-
дине (LIED, 2018). Варијабле су махом преузете из базе ПОлитичке 
институције и политички догађаји (The Political Institutions and Political 
Events–PIPE), док је компетитивност избора новоуспостављена ва-
ријабла од стране аутора ове базе (Svend-Erik et al., 2015). 

У том смислу LIED представља погодан алат за утврђивање разли-
ка у поузданости података између ове и базе Политичке институције 
и политички догађаји (PIPE).

Табела 3. Преглед најзначајнијих варијабли Лексичког индекса 
изборних демократија–LIED

N Мин. Макс. Ар. 
средина

Ст. 
девијација

година 18531 1800 2015 1938,92 �1,�34

право гласа мушкарци 18531 0 1 ,�3 ,482

право гласа жене 18531 0 1 ,54 ,499

избори извршне власти 18531 0 1 ,�4 ,480

изб. законод. власти 18531 0 1 ,74 ,438

вишестраначки 
законод. избори 18531 0 1 ,59 ,491

компетитивност избора 18531 0 1 ,35 ,477

валидних случајева (N) 18531

Извор: Аутор

Сет података о ауторитарним режимима (енг. Authoritarian Regimes 
Dataset – ARD), јесте свеобухватни сет о ауторитарним режимима у 
свету између 1972. и 2014. године (Hadenius et al., 2007). Ова база омо-
гућава истраживачима, студентима и професионалцима да уоче раз-
лике између аутократских режима и проучавају специфичне инсти-
туционалне ангажмане у конкретним државама. Емпиријске студије 
које користе ову базу за предмет истраживања имају испитивање ни-
воа аутократије и политичко–економских санкција (Teorell, 2010), за-
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тим пласирање лажних вести, те слободе медија у аутократским ре-
жимима (Stier, 2015), понашања опозиционих странака у аутократс-
ким режимима (Michael, 2013) и бројна друга питања.

Табела 4. Преглед најзначајнијих варијабли Сета података о 
ауторитарним режимима–ARD

N Мин. Макс. Ар. 
средина

Ст. 
девијација

година 8231 1972 2014 1993,04 12,399

индекс „freedom 
house” �438 ,00 10,00 5,27771034 3,4354�1

„freedom house” и 
polity IV комбиновани 
индекс

745� ,00 10,00 5,5779�045 3,4�4�25

ревидиран Polity IV 
индекс �442 ,0 10,0 5,575 3,7128

стабилност режима 7429 1 100 4�,22 48,203

војни режим 7429 0 1 ,13 ,340

вишестраначје 7429 0 1 ,25 ,431

опозиција 7429 0 1 ,14 ,350

 нестанак опозиције 7429 0 1 ,04 ,190

врста интеррегнума 7429 1 11 2,09 1,522

промена извршне 
власти �810 0 4 ,18 ,433

persagg1ny 739� ,00 3,00 ,183955822 ,21090014

tenure1ny 739� ,333333343 43,00 10,51999322 9,7942398

tenureny2 7394 ,333333343 39,00 9,�80892�0� 8,���15152

Валидних случајева 
(N) 585�

Опис варијабли: 
• persagg1ny–број година аутократског режима у којима је бележена агресивна репресија 

према сопственом становништву подељена са бројем промена политичког режима; 
• tenure1ny–просечан број година током којих је аутократска власт успела да се одржи 

упркос промени неког својства режима; 
• tenureny2–модификација претходне варијабле у којој је урачунат и демократски поли-

тички режим (Hadenius et al., 2007).
Извор: Аутор
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Детаљну типологију ове базе описују Вахман Михаел (Wahman 
Michael) и сарадници (Wahman et al., 2013), а истраживачка пракса 
обилује емпиријским студијама које користе податке ове базе, па су 
истраживани феномени различити, од општијег приступа и уочавања 
праксе стварања и одржавања аутократских режима (Axel, Teorell, 
2007), затим објашњења феномена избора у вишестраначким ауток-
ратијама (Schedler, 2013), до конкретнијих проблема експликације 
међуодноса вишестраначја и утицаја странака у демократским држа-
вама на рационално понашање актера у унутардржавним пословима 
(Teorell, Wahman, 2018).

Одабир адекватних инструмената 
за потребе емпиријских истраживања

Приликом настојања за одабиром најадекватнијих инструмената 
(база података) који ће послужити као извор података за мерење по-
литичког режима, изузетно је важно опште познавање опсега и ску-
пова варијабли које свака база мери. Ово је неопходно имајући у виду 
потребу да доступни сетови података могу ваљано и поуздано бити 
коришћени у реализацији специфичних циљева истраживања. До-
принос база података у истраживању појава безбедности је вишес-
трук. Док се проверавају постојећа емпиријска сазнања о корелација-
ма између типа и квалитета политичког режима као посебне варијаб-
ле која детерминише понашање државе у међународним односима и 
спољнополитичког понашања, истраживачки фокус се континуирано 
шири обухватајући нове потенцијалне корелативне везе између раз-
личитих аспеката политичке стварности попут државних удара и пре-
врата, динамике промена режима, грађанских ратова и слично. Због 
тога настојања да се одабере „права” база се ретко када оправдавају од 
стране аутора који спроводе статистичка истраживања. Такође, нису 
бројне ни студије које тестирају ваљаност и поузданост података, од-
носно не постоје опсежне прегледне студије које обухватају доступне 
базе података према њиховим статистичким обележјима у односу на 
конкретне појаве које би њима могле бити истраживане. Корпус ака-
демских радова који користе инструменте квантификовања политич-
ких режима се драстично повећава по обиму, па ће питање уједначе-
није истраживачке праксе бити од велике важности у емпиријском 
проучавању појава у студијама безбедности. 
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INSTRUMENTS OF QUANTIFICATION OF THE POLITI-
CAL REGIME TYPES WITHIN THE SECURITY STUDIES

Nenad Stekić, Research Assistant 
Institute of International Politics and Economics

Summary

Measuring the quality of political regimes is a field that occupies a traditional place in sta-
tistical studies that have the subject of studying the characteristics of the political system as an 
important segment of the explanation of the behavior of states in international relations. In a 
desire for a comprehensive and complete spatial and temporal interaction, researchers seek to 
classify data categories through an extremely complex set that represents the starting point for 
further research. The aim of this article is a comparative overview of the most used quantitative 
instruments of the level of the political regime. In addition, the author points to the advantages 
or limitations of certain databases. The subject of the comparative presentation are the following 
databases: Polity IV, Lexical Index of Electoral Democracy–LIED, Authoritarian Regime Data-
set, Varieties of Democracy, and other data sets relevant to statistical testing. In addition, the 
author presents the problems that researchers in security studies meet in „measuring” the level 
of the political regime, that is, quantifying the relationship between democracy and autocracy. 
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The method of descriptive statistics will be used in order to present the most important statisti-
cal cross-sections of the instruments used in modern research.

Key words: political regime, democracy, autocracy, anocracy, databases, quantitative research
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РАЗЛИЧИТИ ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ ПОЈМУ 
СНАГА ДРЖАВЕ У СТУДИЈАМА 

БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак: Циљ овог рада је да се понуди релативно добар преглед теоријских приступа 
појму снага држава, а што би истраживачима студија безбедности могло бити од ко-
ристи у доношењу теоријских и методолошких одлука везано за одабир адекватног при-
ступа у својим конкретним истраживањима везаним за снагу државе и односе између 
држава. Теоријски приступи појму снага државе се условно могу свести на два основна: ин-
ституционални и идеациони приступ, и два алтернативна и још недовољно теоријски 
заокружена приступа: постколонијални и таксономски приступ. У раду су такође пред-
стављене главне предности и недостаци сваког од ових приступа, кључне идеје и аутори, 
као и претпоставке о понашању слабих држава, а које могу бити генерисане применом 
ових теоријских приступа.
Kључне речи: појам снага државе, слабе државе, теоријски приступи, студије безбеднос-
ти, истраживање

Увод

Теоретичари студија безбедности интелектуалне корене појма сна-
га државе (state strenght) проналазе у становиштима филозофа и тео-
ретичара који су се први или међу првима бавили политичким зајед-
ницама, легитимитетом власти, али и државом уопште. У том смислу 
најчешће се наводе идеје које су развијали Сократ, Платон и Аристо-
тел у вези са квалитетима које би владар, односно власт требало да 
поседује; Томас Хобс, Николо Макијавели и Макс Вебер о суверени-
тету, односно природи власти; поново Хобс, Жан Жак Русо и Џон Лок 
о легитимитету власти (Друштвени уговор); поново Лок и Шарл Мон-
тескје о подели власти, Kарл Маркс и Фридрих Енгелс о оспоравању 
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власти итд.1 Зато не изненађује констатација Берија Бузена (Barry 
Buzan) да је највећи број концепција о држави и њеној снази развијен 
у оквиру социологије и политичких наука (Buzan, 1991: 59).

Међутим, имајући у виду предмет и циљ овог рада у наставку ће 
бити представљане идеје и приступи теоретичара студија безбеднос-
ти у вези са појмом снага државе, односно рад ће обухватити теоријс-
ку дискусију кроз сукцесивно увођење становишта релевантних тео-
ретичара, али и настојање да се понуди адекватан преглед предности 
и недостатака сваког од постојећих приступа у одређењу појма снага 
државе.

Расправа о снази државе у студијама безбедности се условно може 
свести на два доминантна становишта, а у зависности од природе кри-
теријума које теоретичари истичу као значајне, а који по могу недо-
стајати конкретној држави. Они теоретичари који сматрају да на сна-
гу државе опредељујуће утиче њен институционални израз, односно 
они аутори за које је кључни фактор снага институција, сврставају се 
у институционалисте, док насупрот њима постоје теоретичари који 
као кључни критеријум истичу идеју о држави и зато се сврставају у 
идеалисте. 

Представници оба приступа своја схватања снаге државе могу те-
мељити на веберовском одређењу државе. Макс Вебер је државу од-
редио као организациону структуру која располаже монополом на ле-
гитимном употребом физичке силе на одређеној територији са циљем 
остварења безбедности, али и других заједничких потреба грађана 
или како је то Вебер истакао „монополизирање легитимног насиља 
преко политичке територијалне групе и њено рационално удружи-
вање у институционални поредак” (Вебер, 1999: �8). 

Држава је дакле политичка конструкција која има свој институци-
онални израз, али држава се не може одредити само на основу сад-
ржаја онога што чини за своје грађане/поданике, или речено језиком 
студија безбедности, на основу „пружања јавних добара” (provision of 
public goods). Оно што према Веберу држави даје потребан квалитет је 
монопол над физичком силом и легитимитет који грађани дају онима 
који таквом силом располажу. Према томе, пажња представника инс-
титуционалног приступа је усмерена на, како и сам назив упућује, ин-
ституционални израз државе, односно могућности државе да пружа 

1 Више о овоме у: Nelson, B. R. (1982). Western Political Thought: From Socrates to the Age of Ideology. 
Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.
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потребна добра својим грађанима, али и да употреби силу када је то 
неопходно ради пружања безбедности својим грађанима. 

Насупрот ове позиције налазе се представници идеационог при-
ступа према којима је, како и сам назив упућује, кључна идеја о држа-
ви, односно легитимитет који грађани дају држави тиме што је при-
хватају као своју и покоравају јој се. Представници овог приступа се 
због овога често позивају и на становишта теоретичара друштвеног 
уговора Хобса, Лока и Русоа. У литератури се такође могу пронаћи 
становишта у којима се овој поларизацији теоријских приступа у про-
учавању снаге државе додају још два: постколонијални и таксономски 
приступ (Closson, 2007).

Ипак оваква подела приступа не испуњава елементарни епистемо-
лошки, па и логичан услов у погледу постојања јединственог критерију-
ма на основу којег је могуће направити ваљану класификацију присту-
па. Наиме разлика између институционалног и идеационог приступа је 
направљена у односу на одговор на централно истраживачко питање, 
па се теоретичари групишу око становишта по којем превладава зна-
чај институција, односно немогућност државе да пруже потребна јав-
на добра, са једне стране, и теоретичари који се групишу око идеје по 
којој превладава значај легитимитета који грађани дају држави, однос-
но значај идеје о држави, са друге стране. Насупрот овом критеријуму, 
постоје становишта која могу бити и институционална и идеациона, а 
која су превасходно усмерена на објашњење зашто у одређеном геоп-
ростору доминирају слабе државе, а првенствено ослањајући се на ис-
торијске околности тог геопростора. И такође постоје становишта која 
могу бити и институциона и идеациона, а која су усмерена на градацију 
или рангирање држава према снази, и то не ради описа или објашњења 
неке појаве, него на пример ради утврђивања потенцијала за развој и 
подршку тероризму у тим државама, а касније евентуално и оправдања 
неких практичних политика. У сваком случају, у наставку ће поред ин-
ституционалног и идеационог, детаљније бити представљени и постко-
лонијални и таксономски приступ.

Институционални приступ у одређењу 
појма снага државе

У оквиру институционалног приступа, пажња теоретичара је усме-
рена на институције унутар држава, њихову способност управљања, 
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али и потенцијале да државе задовољавају потребе грађана или као 
што је већ истакнуто способношћу да обезбеде, односно „пружају 
јавна добра” својим грађанима. Овакво уверење ја нарочито било ра-
ширено 80-их година прошлог века када је превладавало уверење да 
земље у развоју имају слабе унутрашње институционалне капацитете 
(Krasner, 1985).

Џоел Мигдал (Joel S. Migdal) даје нешто прецизније критеријуме за 
утврђивање снаге државе и као кључне истиче способност друштвене 
контроле, и ефикасност у регулисању друштвених односа и усмеравању 
расположивих ресурса у служби јавног добра, као и постојање капаци-
тета да овакве своје циљеве држава и оствари (Migdal, 1988: 32–3). 

Слично овоме и Џорџ Соренсен (Georg Sørensen) снагу државе до-
води у везу са њеним институционалним изразом, али иде и корак 
даље. Соренсен, као и Мигдал, кључним сматра питање да ли држа-
ва има монопол над применом физичке силе на целој територији или 
не, али као значајну разлику истиче да се држава која не контролише 
целу територију у свом владању не ослања на право, него на присилу. 
Модерна нација-држава, по Соренсену, представља политичку творе-
вину чији би основни циљеви требало да буду везани за национал-
ну безбедност, право и поредак, слободу и јавно благостање, и које 
би требало да испуњава без обзира на смене појединачних лидера или 
влада. Међутим, уколико у томе не успева, онда не испуњава услов да се 
тако назива, него је реч о изразито слабој и крхкој творевини (Sørensen, 
2001: 74–83; Sørensen, 2004: 173). Оваквом идејом Соренсен се прибли-
жава идеационом приступу, а о чему ће касније бити више речи. 

Стјуарт Патрик (Stewart Patrick) сматра да се сви критеријуми на 
основу којих се одређује снага државе могу сврстати у четири вели-
ке области: безбедност, легитимне политичке институције, ефикасно 
управљање економијом и социјално благостање, и у том смислу исти-
че да многе државе света имају критичне празнине у једној или у све 
четири области у којима држава пружа јавна добра својим грађанима 
(Patrick, 200�: 7).

Међутим, према његовом мишљењу, снага државе није само пи-
тање капацитета већ и воље за спровођењем доследне политике и 
обезбеђењем јавних добара. Наиме, постоје случајеви када државе 
имају довољно капацитета (средстава) да ојачају институције и по-
бољшају деловање у свим сферама јавног живота, али да за то не пос-
тоји политичка воља (200�: 7–8).
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На трагу проширивања институционалног схватања снаге држа-
ве, Kален Хендрикс (Cullen S. Hendrix) истиче да је за ефикасност ин-
ституција пресудна способност државе да прикупља информације и 
да се управља у складу са њима, а што је предуслов да држава пос-
тане сервис свих грађана (Hendrix, 2010: 274–5). Још шири оквир за 
анализу снаге државе у оквиру институционалног приступа дају Су-
зан Рајс (Susan E. Rice) и већ поменути Стјуарт Патрик, према којима 
снага државе зависи од капацитета и воље државе да пруже безбед-
ност, владавину права, економски раст и социјално благостање (Rice 
& Patrick, 2008: �). 

И на крају, у вези са ограничењима државе у погледу пружања пот-
ребних јавних добара, Стејси Kлосон (Stacy Renee Closson) истиче две 
димензије проблема, односно два кључна узрока институционалне 
слабости: први је слаба инфраструктура, односно недостатак адми-
нистративног капацитета за екстракцију друштвених и материјалних 
ресурса и пружање неопходних јавних добара, и о чему је већ било 
речи; и други, који је у директној вези са првим, а огледа се у немо-
гућности државе да „продре” у друштво посредством институција 
(Closson, 2007: 4�–9). Такође и ова немогућност продирања може има-
ти више разлога, а као најчешћи се наводе одсуство политичке воље, 
односно воље политичке елите да пружи неопходна јавна добра (иако 
може) и/или одсуство воље дела грађана да користе јавна добра која 
им држава пружа, а чиме је опет направљена веза између институци-
оналног и идеационог приступа.

Идеациони приступ у одређењу појма снага државе

За разлику од представника институционалног приступа који ак-
ценат стављају на институционални израз државе, представници иде-
ационог приступа снагу државе одређују у односу на идеју о држа-
ви. Они истичу да због мањка или непостојања легитимитета држава 
носиоци државне власти имају тенденцију ка употреби силе како би 
одржале унутрашњи ред и контролисале друштво. На трагу те идеје 
Дејвид Мејсон (David T. Mason) и Дејл Kрејн (Dale A. Krane) слабом 
државом сматрају ону која користи силу како би придобила подршку 
грађана за своје активности (Mason & Krane, 1989: 175–9).

Међутим оваква ситуација може довести и до супротног ефекта, 
где ће грађани или одређени део њих, на силу одговорити силом, а 
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чиме се опет производи висок степен насиља у политичком животу 
државе (Closson, 2007: 53–5). Зато ово становиште често служи као 
основ за теоријску аргументацију претпоставке да слабе државе имају 
већи потенцијал за избијање унутрашњих сукоба, односно грађанс-
ких ратова (Massa, 2008).

Спиралу могућег насиља између државе и грађана у случају непос-
тојања легитимитета Бери Позен (Barry R. Posen) објашњава безбед-
носном дилемом. Аналогно односима између држава у анархичном 
друштву где не постоји централни ауторитет, снагу државе оспорава 
„растућа анархија” унутар државе и то када су различите групе при-
нуђене да се саме побрину за своју безбедност (Posen, 1993: 28–9).

Слично овоме Kелеви Холсти (Kalevi J. Holsti) уводи појам „диле-
ма снаге државе” (state-strength dilemma) према којем држава настоји 
да увећа своју снагу како би спољни суверенитет (међународно при-
знање) потврдила и на унутрашњем плану, а оваква настојања гене-
ришу отпор (побуњеничке снаге) који додатно слабе државу (Holsti, 
199�: 117). Зато се у слабим државама, чије владе не могу ефектив-
но да контролишу своју територију са циљем заштите својих грађана, 
појављују организоване групе које се представљају као алтернатива 
држави у испуњењу тих циљева, и при том нарушавају суверенитет и 
стварају безбедносну дилему унутар државе (Kaufmann, 199�: 147).

Холсти даље развија идеју о снази државе разликујући вертика-
лини и хоризонталини легитимитет, где први везује за власт, саглас-
ност и оданости идеји о држави и њеним институцијама, а под другим 
подразумева одређење и политичку улогу заједнице (Holsti, 199�: 84). 
Слабе државе по њему најчешће истовремено пате од недостатка оба 
легитимитета, само у различитој мери. Холсти у анализу снаге држа-
ве уводи и суверенитет, који одређује на веберовски начин – поседо-
вањем монопола над легитимном употребом физичке силе, а инсти-
туционални капацитети државе су одраз њене способности да грађа-
нима пруже безбедност, владавину права и задовољавајући ниво реда 
и поретка (Holsti, 199�: 94). За такву државу се може рећи да има и 
вертикални и хоризонтални легитимитет.

Слично другим теоретичарима Kалеви Холсти је истичући зна-
чај основних елемената идеационог приступа завршио на позиција-
ма наизглед супротстављеног, институционалног становишта. Скоро 
деценију ипо година пре Холстија, а следећи Веберову идеју, Роберт 
Џексон (Robert H. Jackson) и Kарл Розберг (Carl G. Rosberg) су снагу 
државе процењивали на основу тога да ли држава располаже монопо-
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лом на легитимну употребу силе над комплетном територијом и ста-
новништвом или делом територије и делом становништва (Jackson 
& Rosberg, 1982: 2-4). Слично овоме и Џенифер Миликен (Jennifer 
Milliken) и Kит Kраус (Keith Krause) снагу државе одређују на основу 
тога да ли државе јесу или нису у стању да осигурају јавни ред и со-
цијалну сигурност својих грађана и да задрже легитимитет (Milliken & 
Krause, 2002: 754). Према Дерику Бринкерхофу (Derick W. Brinkerhoff) 
снага државе зависи од тога да ли извршава три основне функције: 
пружање безбедности, задовољење основних потреба становништва 
на ефикасан начин и остваривање легитимитета у политичком дело-
вању (Brinkerhoff, 2007: 2).

Ова и слична одређења, која обједињују карактеристике и инсти-
туционалног и идеационог приступа, имају свакако већи аналитички 
потенцијал у односу на одређења у којима се истичу карактеристи-
ке само једног приступа. Зато данас превладавају управо оваква од-
ређења снаге државе, а која обухватају оне државне атрибуте које је 
још Макс Вебер сматрао кључним. Ипак постоје и она одређења и ок-
вири за анализу снаге државе која иду и корак даље. Једно од често 
истицаних одређења које, поред наведеног, у анализу снаге државе 
уводи и њене физичке карактеристике је Бузеново одређење, односно 
„Бузенов троугао” за анализу државе, а о чему ће касније бити више 
речи.

Постколонијални приступ у одређењу 
појма снага државе

Овај приступ развијен је у оквиру истраживања везаних за држа-
ве у постколонијалној Африци. Интересовања ових истраживача ве-
зана су за капацитете афричких држава пре стицања независности, 
настојањима ових држава да ојачају социјалну изградњу (социал ен-
гинееринг), као и мањку државотворног искуства и аутократском ка-
рактеру власти које су успостављене у овим државама (Closson, 2007: 
49). Представници овог приступа узроке слабости виде у предаторс-
кој природи режима успостављених у овим државама (predatory nature 
of regimes of African states), који ресурсе не користе како би пружали 
јавна добра својим грађанима, него како би се одржавали на власти 
(Clapham, 199�: 183). Такође поједини теоретичари узроке слабости 
виде и у постојању паралелних институција, односно владавини не-
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формалних политичких система који си наставили да постоје и након 
повлачења колонијалних сила (Bratton & de Walle, 1997).

Специфичност постколонијалних држава је да најчешће нису на-
стајале вишевековном националном изградњом попут већине евро-
пских држава, него најчешће повлачењем колонијалних сила и међу-
народним признањем у оним границама територија које су контроли-
сале бивше колонијалне силе. Што је могло довести и до тога да два 
или више завађених афричких племена чине исту државу или да јед-
но афричко племе буде раздвојено територијама две државе, а за шта 
су вероватно најпознатији примери Либерије, Руанде, Сомалије, Ети-
опије итд. Овако некохерентне државе са дефицитом социјалне кохе-
зије могле су бити лаке жртве онога што поједини истраживачи нази-
вају политичка инструментализација неслоге (политицал инструмен-
талисатион оф дисцорд), што значи да у оваквом социјалном и/или 
етничко-религијском раздору ентитет сваки за себе ствара паралел-
ни „политички” систем који пружа елементарна добра (безбедност и 
основна економска добра) члановима своје друштвене заједнице, па 
мрежа оваквих „политичких” система онемогућава успостављање ин-
ституција од стране званичне државе (Chabal & Daloz, 1999).

Ипак имајући у виду све специфичности овог „приступа” можда ће 
пре бити да је овде реч о теоријском/аналитичком оквиру који је ог-
раничен на тачно одређене случајеве (државе које настају од бивших 
афричких колонија), на шта и упућује назив „постколонијални”, него 
да је реч о становишту које може представљати шири, а још мање уни-
верзални теоријски приступ.

Таксономски приступ у одређењу појма снага 
државе

Таксономски приступ (taxonomy approach) представља најновији 
приступ у расправама о снази државе, у оквиру којег се неуспеле и/
или урушене државе доводе у вези са унутардржавним/унутрашњим 
сукобима и међународним тероризмом. Треба подсетити да ова два 
појма (унутардржавни/унутрашњи сукоби и међународни терори-
зам) добијају на значају након Хладног рата, а међународни терори-
зам поготово након терористичких напада у Њујорку и Вашингтону. 
Представници овог приступа истичу да неуспеле и урушене државе 
представљају рај за међународне терористичке ћелије, а које су претња 
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међународној безбедности (Closson, 2007: 51). Зато би према овом 
приступу борба против међународног тероризма требало да подразу-
мева и изградњу, односно јачање капацитета (state-building capacities) 
неуспелих или урушених држава. Међутим пре спровођења ефектив-
них превентивних мера које обухватају и изградњу и јачање институ-
ција, потребно је одредити индикаторе на основу којих се може утвр-
дити да ли одређена држава има потенцијал да не успе, односно да се 
уруши. Таксономски приступ дакле представља надградњу институ-
ционалног приступа, али не у погледу теоријског објашњења, него у 
погледу практичне политике. 

Критика теоријских приступа

Већ поменута Стејси Kлосон, критикујући ова четири приступа 
у проучавању снаге државе, истиче пет кључних недостатака. Први 
недостатак који уочава односи се на то да у литератури доминирају 
индикатори који су усмерени на мерење слабости, или још прециз-
није „истичу се симптоми слабости, али не и узроци слабости држа-
ве” (Closson, 2007: 55).

Овакву тврдњу илуструје Ротберговим становиштем да „насиље 
представља симптом који упућује на потенцијални неуспех државе” 
и закључком да „насиље не објашњава узроке слабости државе”, као и 
да до слабости државе доводи широк спектар фактора који се крећу 
„од неуравнотежене економске расподеле у држави, па до борбе за 
моћ између елита” (Rotberg, 2003; Closson, 2007: 55).

Kлосон касније проширује могуће узроке слабости државе и ван 
оквира националних граница, тврдњом да поред специфичних унут-
рашњополитичких околности, у разматрање узрока треба узети и 
„међународни контекст у којем државе међудејствују, а што пођед-
нако укључује и утицај суседних држава, али и транстериторијалних 
сила које утичу на регион, а које могу и не морају настајати у том ис-
том региону” (Closson, 2007: 57).

Иако је неспорно да држава може бити слаба иако у њој нема на-
сиља, као и да јака држава у одређеним и оправданим случајевима 
може примењивати насиље према својим грађанима (пример ван-
редног стања када држава ограничава одређене грађанске слободе и 
примењује специјалне мере), требало би подсетити да нико од пред-
ставника идеационог приступа није ни истицао насиље као неопхо-
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дан или довољан услов слабост државе. Уместо тога они о насиљу које 
држава примењује према грађанима, а како би надоместила недоста-
так легитимитета, говоре само као о могућности коју државе у таквој 
ситуацији имају, а коју нажалост често и користе, а што је иначе већ 
објашњено у раду. У крајњој линији и сам Ротберг којег Сетјси Kлосон 
цитира, о насиљу говори као о симптому који упућује на „потенцијал-
ни неуспех државе”.

Са друге стране, критика да оквир за анализу снаге државе не 
упућује на узроке слабости заиста стоји, али је више него спорно да 
ли би било који оквир или матрица за анализу снаге државе требало 
да пружи одговор на то питање. Пре ће бити да је примарно питање 
које се у таквим анализама поставља – Да ли је држава јака или сла-
ба и у којим областима и у односу на које индикаторе је та снага или 
слабост утврђена? Тако да је вероватније да би одговор на питање о 
узроцима снаге или слабости конкретних држава пре требало тражи-
ти у неким матрицама, односно оквирима за анализу, а која би између 
осталог подразумевала изучавање појава и у широј временској, али 
и просторној димензији. Док се матрице, односно оквири за анализу 
снаге државе првенствено базирају на тренутним, односно актуелним 
индикаторима који се при том налазе у самој држави.

Због свега наведеног могуће је сложити се делимично са овом кри-
тиком, али само у погледу тврдње да доминирају индикатори слабо-
сти, а не снаге државе. Мада се и ово донекле може правдати чиње-
ницом да у свету има више слабих држава које имају проблема у пру-
жању јавних добара својим грађанима, па да су и индикатори прила-
гођени категоријама, односно државама која су доминантне.2

Друга критика коју Стејси Kлосон износи односи се на то да се у 
оквиру идеационог приступа занемарује могућност постојања саглас-
ности (collude) слабе државе и друштва/грађана, као и могућност да 
друштво/грађани легитимитет не схватају као неопходан услов опс-
танка државе. Или како то Kлосон истиче, „аргумент да недостатак 
легитимитета представља слом кохезије државе и друштва/грађана је 
претерано поједностављивање којем се занемарује могућност нијан-
сирања колизије између државе и друштва/грађана у слабој држави 
(Closson, 2007: 5�).

2 Фонд за мир сваке године објављује листу држава у односу на индексне вредности снаге држава, 
а према којој се, у на пример 2015. години, од 178 проучаваних држава само 52 налазе у катего-
рији јаких (стабилних и одрживих) држава, а чак 12� у категоријама слабих, неуспелих и уруше-
них држава (држава упозорења или узбуне) (Found for peace 2015: �-7).
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Са овом критиком се такође делимично можемо сложити јер заис-
та постоје и бројни актуелни примери којима се обара оваква тврдња. 
Чак и уколико изузмемо државе под протекторатом, а чије институ-
ције вероватно мањкају са легитимитетом, пример Шпаније, односно 
Kаталоније и Баскије нас упућује на закључак да државе чији је ле-
гитимитет оспорен у делу територије, односно у делу становништва 
могу бити јаке државе. Наиме становници Kаталоније и Баскије желе 
да остваре право на самоопредељење које им централне шпанске влас-
ти на различите начине оспоравају, али то не смета становницима ове 
две покрајине да своја права покушавају и даље да остваре демократ-
ским средствима.

Наведени пример добро илуструје ограничење критике Стејси 
Kлосон. Наиме, жеља за оцепљењем Kаталоније и Баскије је пре по-
литички израз уверења о значајним етничким разликама, него дефи-
цит или низак квалитет јавних добара које пружа шпанска држава. 
Представници идеационог приступа истичу значај легитимитета које 
грађани дају држави по основу тога што им та држава пружа потреб-
на/очекивана јавна добра, па уколико би, хипотетички, држава Шпа-
нија овим грађанима ускраћивала јавна добра они би сигурно ради-
кализовали свој начин борбе, који би превазилазио уобичајене де-
мократске процедуре. С’ том разликом што би у овој варијанти ства-
рање нових политичких заједница пре било последица потребе пру-
жања јавних добара, него националног осамостаљења по сваку цену. 
Али свакако стоји закључак да постојање колизије између државе и 
друштва/грађана не значи аутоматски и конфронтацију, односно со-
цио-политички крах или слабу државу.

Стејси Kлосон даље уочава да је идеја о снази државе развијена у 
академској расправи о међународној безбедности и од стране запад-
них теоретичара, и да због тога не изненађује што је стабилност (снага) 
државе подређена обликовању међународног окружења у складу са на-
ционалним интересима великих држава (а везано за стварање слобод-
ног тржишта, превенирању конфликата између држава и стварање ста-
билних региона, контроли емисије штетних гасова у животну средину 
и све друго што представља агенду са којом се грађани слабих држава 
или слабе државе могу и не морају слагати (Closson, 2007: 5�).

Ово уједно представља и трећу критику, која подразумева да сла-
ба држава може представљати претњу по међународну безбедност са 
становишта развијених западних држава, а што је по Kлосон такође 
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проблематично јер истиче утицај локалних дешавања на међународ-
ни систем, а занемарује утицај и глобалних дешавања на државу.

Са овом критиком се такође можемо сагласити у делу, који се од-
носи на констатацију да су стандарди снаге држава креирани у складу 
са (националним) интересима великих и јаких држава, а првенстве-
но у погледу очувања или успостављања међународне безбедности. 
Иако је овакву тврдњу веома тешко емпиријски потврдити. Такође 
је могуће сложити се са запажањем Kлозон да међународни систем 
или још прецизније велике и јаке државе утичу на снагу слабих држа-
ва, али то не може представљати критику оквира за анализу снаге о 
држави, јер би то опет подразумевало улажење у узроке слабости, а 
што је већ објашњено у претходном делу.

Четврта критика односи се на ограничење постколонијалног при-
ступа само на државе бивше колоније са афричког континента, однос-
но да се не може применити на постсовјетске државе (Closson, 2007: 
57). Уколико пренебрегнемо да је у овом случају идеја о посебном „те-
оријском приступу” прилично спорна, а о чему је већ било речи, мо-
гуће је сложити седа овај аналитички оквир има далеко већи допри-
нос у објашњењу снаге држава афричког континента, него рецимо 
постсовјетских држава. Иако су и те државе, као и већи део западно-
балканских држава независност стицале тек пред крај 20. века, оне су 
ипак имале квалитативно друкчију и богатију историју или предисто-
рију државности, а која се никако не би требало занемаривати.

Пета и последња критика коју Стејси Kлосон износи у вези са те-
оријским приступима везаним за снагу државе односи се на још увек 
прилично нејасне (vague) квалитативне и квантитативне критеријуме 
за категоризацију држава. Kао и то да када се користе квантитатив-
ни показатељи онда такве податке углавном прикупљају међународне 
организације од којих свака може имати своје разлоге „од потреба за 
неолибералном промоцијом демократије до уочавања руба пропас-
ти (brink of failure) како би се правдала међународна интервенција” 
(Closson, 2007: 57).

Са овом критиком је немогуће не сложити се, јер готово све орга-
низације и институције које прикупљају податке о индикаторима сна-
ге/слабости државе, имају неку врсту специфичног односа, а самим 
тим и интереса према слабим, неуспелим или урушеним државама. 
Наиме у матрицама за анализу снаге државе се користе подаци који 
настају у раду на пример Светске банке и Међународног монетарног 
фонда, а који у оквиру своје делатности прате економске индикаторе 
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у готово свим државама света. Светска банка и ММФ то раде, између 
осталог, и за потребе процене кредитне способности држава, а од чега 
директно зависе услови (првенствено каматна стопа) под којима ће се 
те државе задуживати код ових институција. Постоје и друге органи-
зације и агенције у оквиру ОУН попут Програма Уједињених нација 
за развој – УНДП, чији се подаци такође користе у овим матрицама, 
а у које се такође може изразити сумња, ако не због циљева овог про-
грама, онда бар због правдања потребе постојања оваквог програма. 
Исто тако, у анализи квантитативних индикатора користе се и пода-
ци до којих долази Централна обавештајна агенција Сједињених Аме-
ричких Држава – ЦИА (CIA World Factbook). У вези са тим требало би 
подсетити да је на премер у Стратегији националне безбедности САД 
из 2002. године као експлицитна безбедносна претња препозната по-
себна категорија слабих држава – одметничка држава (rogue states).3

Kритика Стејси Kлосон у погледу резерви везаних за објективност 
организација и институција, као и тачност података које прикупљају, 
заиста има основа. Међутим, требало би такође истаћи да не само 
што нема објективнијих, тачнијих, прецизнијих и проверљивијих по-
датака, него се чини да нема ни других података који су централизо-
вани, прегледни, јавно доступни, а који се односе на индикаторе снаге 
државе и који се, уколико им верујемо на реч, прикупљају на јединс-
твен начин. Зато је постојање одређене скепсе у погледу објективнос-
ти ових података неопходан услов њихове секундарне анализе, док 
би њихово потпуно одбацивање захтевало сасвим друкчији истражи-
вачки дизајн који би подразумевао примарно прикупљање података 
о индикаторима снаге државе. На крају, критикама које Стејси Kло-
сон износи може се додати и доминантан макроприступ у објашњењу 
снаге, односно слабости државе, без улажења у специфичности пос-
тојећих и могућих разлика, односно варијација у погледу категориза-
ције снаге/слабости држава, а што је донекле и разумљиво имајући у 
виду да је одређени редукционизам и упрошћавање готово неизбе-
жан услов општости теоријског приступа.

3 Odmetničke države predstavljaju posebnu kategoriju slabih država koje „zlostavljaju sopstveno stanov-
ništvo, traće svoje prirodne resurse za ličnu korist svojih vladara; ne poštuju međunarodno pravo, pred-
stavljaju pretnju za susedne države i konstantno krše odredbe međunarodnih ugovora koje su prihvati-
le; odlučne su u svojoj nameri da poseduju oružje za masovno uništenje, uključujući i naprednu vojnu 
tehnologiju koja će im pomoći da ostvare agresivne planove svojih režima; koje finansiraju terorizam 
širom sveta; i koje odbijaju osnovne ljudske vrednosti i mrze Sjedinjene američke države i sve što mi 
predstavljamo” United States (2002). The National Security Strategy of the United States of America. Was-
hington: President of the U.S., p. 14.
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Уместо закључка

Имајући све претходно наведено у виду, може се констатовати да 
сваки од четири представљена теоријска приступа појму снага држа-
ве има одређених предности, али и недостатака. Одабир једног од њих 
као теоријског оквира конкретног истраживања требало би у највећој 
мери да зависи од предмета и циља самог истраживања. Такође, иако 
је у истраживачкој пракси велики број примера када примена одређе-
ног теоријског приступа намеће прикупљање одређене врсте пода-
така, нису ретки ни потпуно супротни примери секундарне анализе 
када природа и карактер доступних података опредељујуће утичу на 
одабир теоријског приступа који ће бити коришћен у раду. Уколико је 
на пример реч о конкретним статистичким подацима везаним за ин-
ституције, онда је сасвим очекивано да ће истраживач користити ин-
ституционални приступ, а насупрот ситуацији у којој би истраживач 
користио идеациони приступ уколико би располагао подацима при-
купљених анкетним истраживањем о ставовима грађана о држави у 
којој живе, односно подацима о идеји о држави. 

Насупрот овоме, истраживачке претпоставке генерисане из ширег 
теоријског становишта такође могу бити од значаја за селекцију кон-
кретног приступа појму снага државе. Најчешће претпоставке у вези 
са снагом државе и односима између држава односе се на понашање 
државе са недостатком снаге, односно недостатком социополитичке 
кохезије и/или јавних услуга које (не)пружају својим грађанима (сла-
бе, неуспеле и урушене државе). Главна претпоставка у вези са овом 
категоријом држава јесте да је њихово понашање усмерено на своје 
унутрашње проблеме, далеко више него на непосредно окружење, 
као и да у оваквим државама постоји велики потенцијал за избијање 
унутрашњих сукоба, односно грађанских ратова. Ова претпостав-
ка је нарочито занимљива уколико се проверава на нивоу регионал-
не безбедности, јер изазива одређене контроверзе. Наиме, унутра-
шња нестабилност слабих држава или чак грађански ратови унутар 
њих, хипотетички могу изазвати и нестабилност у региону и ескала-
цију сукоба ван граница те државе, уколико су у њеном окружењу на 
пример слабе и/или неуспеле државе. Такође бројене претпоставке у 
вези са неуспелим и урушеним државама се односе на то да су овакве 
државе веома привлачно, па чак и сигурно уточиште за организова-
не криминалне и/или терористичке групе, а што свакако може пред-
стављати безбедносни проблем и по регион, а не само по ту државу. 
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Управо ове претпоставке о вези између слабости државе и организо-
ваних криминалних, а првенствено терористичких група, су својстве-
не представницима таксономског приступа, због чега не изненађује 
што се овакве претпоставке најчешће проверавају у оквиру таксоном-
ског теоријског приступа.

Насупрот овоме, уколико се одређене претпоставке о понашању 
слабих држава проверавају у конкретном просторно-временском 
контексту, превасходно у земљама Африке које имају одређене култу-
ролошке особености и посебан историјски контекст настајања, онда 
је највероватније да ће се те претпоставке проверавати у оквиру пос-
тколонијалног теоријског приступа. 

У истраживањима везаним за конфликтни потенцијал слабих 
држава на унутрашњем нивоу, а где се студијом случаја обухватају 
државе које немају адекватне институционалне капацитете како би 
могле свим грађанима да пруже неопходна јавна/политичка добра, 
често се тематизује понашање држава које силом према сопственим 
грађанима покушавају да надоместе своје институционалне недостат-
ке. Kао што је у раду већ истакнуто, оваква ситуација може довести 
и до супротног ефекта, где ће грађани или одређени део њих, на силу 
одговорити силом, а чиме се опет производи висок степен насиља у 
политичком животу државе. Због чега ће претпоставке овог типа нај-
чешће бити провераване у оквиру институционалног приступа. Са 
друге стране, у случајевима када истраживачи акценат стављају на 
идеје, идентитет, свест о разликама (сопство вс. друго/друкчије), од-
носно обрасцима пријатељства и непријатељства или неке друге со-
цијалне конструкције, онда је сасвим очекивано да ће претпоставке 
овог типа бити провераване у оквиру идеационог приступа. 

Насупрот свему овоме постоје и претпоставке о слабим државама 
које као да се могу проверавати у било ком од представљених теоријс-
ких приступа у вези са снагом државе. Ове претпоставке се најчешће 
доведе у везу са слабим државама (рачунајући и неуспеле и уруше-
не државе) као генераторима других бројних безбедносних проблема 
попут на пример различитих хуманитарних катастрофа, миграција, 
епидемија, сиромаштва, ескалације националних и верских тензија, 
и већ поменутих унутрашњих сукоба. Листи претпоставки које би 
биле примерено проверавати у мултитеоријском приступу могле би 
се придодати и оне које су везане за дилему да ли снага државе опре-
дељујуће утиче на односе између држава, а где би рецимо државе са 
сличним проблемима, односно сличним слабостима стварају нешто 
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заједничко због чега би по правилу успостављале сарадњу или бар не 
би долазиле у међусобне конфликте. 

На ову претпоставку се сасвим природно надовезује следећа о ста-
билности региона који доминантно чине слабе државе. Односно, при-
мена различитих теоријских приступа би могла да понуди одговор на 
питање да ли су стабилнији региони у којима доминирају јаке државе 
или су стабилнији они региони у којима доминирају слабе и неуспе-
ле државе које су природно усмерене на своје унутрашње проблеме. 
Пођеднако занимљива претпоставке је и она по којој ће слабе државе 
брже и лакше подпасти под утицај велике и јаке државе, а које се та-
кође оправдано може проверавати у више теоријских приступа. 

Kоначно, сваки од приступа има своје предности и недостатке, а 
што је у раду већ истакнуто. Одлука о избору адекватног теоријског 
приступа зависи од истраживача, његових личних афинитета, при-
падности одређеној теоријској школи, али првенствено од конкрет-
ног истраживачког проблема, односно предмета и циља самог истра-
живања, а што је такође већ истакнуто у раду. У појединим случајеви-
ма, на избор теоријског оквира опредељујуће може утицати и природа 
података који ће се прикупљати или секундарна грађа која је доступна 
истраживачима. У сваком случају истраживач би требало да се ру-
ководи овим или неким од ових околности, и исто тако је у обавези 
да аргументује своју одлуку о избору теоријског приступа који смат-
ра адекватним. У том смислу систематичан преглед постојећих тео-
ријских приступа у вези са снагом државе, приказ кључних аутора и 
идеја, најзначајнијих предности и недостатака, могу бити више него 
корисни за оне истраживаче студија безбедности који се посебно ин-
тересују за проблеме снаге, односно слабости државе.
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Summary

The aim of this paper is to provide a relatively good overview of theoretical approaches of 
the state strenght concept, which could be useful for Security studies scholars in making theo-
retical and methodological efforts in finding appropriate approach for their research related to 
state strenght and relations between states. Theoretical approaches to the concept of state streng-
ht can be conditionally reduced to two basic: institutional and ideational approaches, and two 
alternative and yet insufficiently theoretically concluded approaches: post-colonial and taxon-
omy approach. The paper also presents the main advantages and disadvantages of each of these 
approaches, key ideas and authors, as well as the hypothesis about the behavior of weak states, 
which can be generated by applying these theoretical approaches.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА БЕЗБЕДНОСНЕ 
ДИЛЕМЕ У ПРИМЕНИ НА ЕТНИЧКЕ 

КОНФЛИКТЕ У РЕАЛИЗМУ 

Сажетак: Ескалација етничких конфликата по окончању Хладног рата, утицала је на 
рађање идеје о примени реалистичког концепата безбедносне дилеме на овај облик конф-
ликата. Аутори реализма идентификују колапс централне власти као услов који омо-
гућава примену концепта безбедносне дилеме на разумевање етничких конфликата. 
Стање без врховног ауторитета у оквиру једне државе узрокује безбедносну дилему међу 
етничким групама, које морају самостално да се старају о својој безбедности. Пионир у 
примени концепта безбедносне дилеме на разумевање етничких конфилката јесте Бари 
Посен. Његов академски рад из 1993. године ,,Безбедносна дилема и етнички конфликти” 
представља утемељење примене концепта безбедносне дилеме на етничке конфлилкте. 
Циљ овог рада јесте приказ начина концептуализације безбедносне дилеме у примени на 
етничке конфликте у реализму. Остваривање овог циља подразумева представљање свих 
релевантних теоријских становишта аутора реализма који су применили концепт без-
бедносне дилеме на разумевање етничких конфликата. Главни параметар за анализу и 
критику представљених теоријских становишта јесте поимање концепта безбедносне 
дилеме у изворном, међудржавном, нивоу примене.
Кључне речи: безбедносна дилема, етнички конфликти, реализам, анархија, намере.

Увод

Концепт безбедносне дилеме дефинисан је на самом почетку Хлад-
ног рата у оквиру реализма, представљао је теоријски оквир за обја-
шњење хладноратовске парадигме трке у наоружању. Представник 
реализма, Џон Херц (John Herz) је 1950. године први употребио син-
тагму ,,безбедносна дилема”. Према Херцовом схватању, главни уз-
рок безбедносне дилеме јесте стање анархије ,,Како се нико никада не 
може осетити апсолутно безбедним у свету међусобног такмичења је-
диница, борба у увећању моћи следи као резултат тога, и тако настаје 
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зачарани круг гомилања моћи и безбедности” (Herz, 1950: 157). Ар-
нолд Волферс (Arnold Wolfers), дефинише концепт на начин да ,,Оно 
што једна држава чини да би учврстила своју безбедност путем моћи, 
може бити интерпретирано од стране других држава, као претња 
по њихову безбедност...Напори једне стране провоцирају контраме-
ре друге стране које заузврат имају тенденцију да избришу добитке 
прве стране.” (Wolfers, 19�2: 158–159). Према Роберту Џервису (Robert 
Jervis) ,,Срце расправе о безбедносној дилеми чини да повећање без-
бедности једне државе може довести до смањења безбедности других 
држава, и то не због заблуде или умишљеног непријатељства, већ због 
анархичне структуре међународне политике” (Jervis, 2017: �2). Суш-
тински, концепт безбедносне дилеме осликава проблематику акуму-
лације моћи у стању анархије, које се сматра крајњим узроком безбед-
носне дилеме. Када једна држава акумулира моћи ради унапређења 
сопствене безбедности, углавном се такви потези тумаче као претња 
безбедности неке друге државе. Стога, држава која се осећа угрожено 
јачањем друге државе, предузима контрамере, што може довести до 
зачараног круга мера и контрамера, односно трке у наоружању. 

 Расформирањем Варшавског пакта окончана је глобална напетост 
и надметање две суперсиле, уједно, у овом периоду долази до ексала-
ције етничких конфликата, као доминантног облика сукоба у пост-
хладноратовском свету. Концепт безбедносне дилеме je идентфико-
ван као погодан за примену у тумачењу, разумевању и објашњењу 
настанка етничких конфликата. Пионир у примени концепта безбед-
носне дилеме на етничке конфликте јесте Бари Посен (Barry R. Posen), 
у академском раду ,,Безбедносна дилема и етнички конфликти” (The 
Security Dilemma and Ethnic Conflict) из 1993. године. Колапс централ-
ног ауторитета у одређеним државама и стање de facto анархије, омо-
гућили су научницима из области међународних односа да примене 
концепт безбедносне дилеме на етничке конфликте. Јер безбедносна 
дилема захтева стање de facto анархије (Tang, 2011: 512). Приказ кон-
цептуализације безбедносне дилеме у примени на етничке конфлик-
те, обухватиће систематичан приказ радова аутора реализма који су 
применили овај концепт на разумевање етничких конфликата. Осим 
Позена, у раду ће бити представљена теоријска становишта Стуар-
та Кауфмана (Stuart Kaufman), Пола Роуа (Paul Roe), Шипинга Танга 
(Shiping Tang) и Алана Колинса (Alan Collins). 
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Безбедносна дилема и етнички конфликти

Као што је већ наведено, пионир у примени концепта безбедносне 
дилеме на етничке конфликте био је Бари Позен. Његов академски рад 
представља инцијални покушај прилагођавања и примене концепта 
безбедносне дилеме на етничке конфликте. Шта више, његов академ-
ски рад утемељио је нови ниво примене безбедносне дилеме, осим из-
ворног, међудржавног (inter-state), Позен уводи унутардржавни (intra-
state) ниво примене. Према томе, његово теоријско становиште пред-
ставља утемељење примене концепта безбедносне дилеме на етничке 
конфликате. Када је реч о изворном нивоу примене концепта, претход-
но наведена одређења аутора реализма указују на одређене заједнич-
ке елементе, инхерентне већини теоријских становишта. Како су дефи-
ниције концепта безбедносне дилеме углавном недовољно прецизне, 
представник дефанзивног реализма, Шипинг Танг, као циљ свог рада 
поставио добијање једне свеобухватне и презицне дефинције. Анали-
зом теоријских становишта Батерфилда, Херца и Џервиса, Танг изводи 
,,БХЏ дефиницију концепта” безбедносне дилеме. Из ове дефиниције, 
он препознаје три есенцијална елемента безбедносне дилеме: анархија 
(која води неизвесности, страху, и потреби за самопомоћи ради пре-
живљавања или безбедности), непостојање малигних намера обе стра-
не и акумулација моћи. Ова три елеменат чине праву (истинску) без-
бедносну дилему (Tang, 2009: 594–595). Кроз призму ових фундамен-
талних елемената теоријских становишта изворног нивоа примене, 
биће анализирана и критикована становишта везана за концептуали-
зацију и примену безбедносне дилеме на етничке конфликте.

У академском раду ,,Безбедносна дилема и етнички конфликти”, 
Позен истиче да окончањем Хладног рата долази до ескалације на-
ционалистичких, етничких и религиозних конфликата на простору 
Евроазије. Број, ризици и интензитет ових конфликата варирају од 
региона до региона, при чему, становиште које тврди да новоосло-
бођене, старе антипатије, објашњавају ове конфликте, пропушта да 
објасни ,,значајну варијансу у видљивим међугрупним односима”. Као 
циљ овог рада, одређује примену реалистичког концепта безбедносне 
дилеме, на специфичне околности које настају када се групе блиских 
људи изненада нађу у ситуацији да су одговорни за сопствену безбед-
ност. Колапс империјалних (државних) режима може се посматрати 
као ,,анархија у настајању” (Posen, 1993: 27).1

1 Реалистичка теорија тврди да стање анархије узрокује да безбедност буде прва брига државе. 
Како све политичке организације брину о свом опстанку у виду независног ентитета, услед тога 
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Позеново одређење безбедносне дилеме гласи ,,Релативну моћ је 
тешко измерити и она се често субјективно процењује: оно што из-
гледа као довољно за одбрану једне државе, изгледаће и веома често 
ће бити офанзивно за њене суседе. Због тога што суседи желе да ос-
тану аутономни и безбедни, они ће реаговати кроз покушаје да оја-
чају сопствене позиције. Државе могу изазвати овакве реакције чак 
иако немају експанзионистичке намере. Ово је безбедносна дилема: 
оно што неко ради како би повећао своју безбедност, проузрокује ре-
акцију која га на крају може учинити мање безбедним. Сарадња међу 
државама како би обуставиле ово такмичење, тешко је остварива јер 
,,варање” неког другог може довести једну државу у војној инфери-
орну позицију. Сви се плаше издаје” (Posen, 1993: 27–28). Препреке 
које онемогућавају сарадњу у међународној политици, инехерентне и 
у случају када наступи колапс централног ауторитета у мултиетнич-
ким империјама. Безбедносна дилема погађа односе ових група исто 
као и односе међу државама (1993: 29). Питање бројности и кохезије 
чланове конкретне етничке групе пресудно утиче на њихову борбену 
моћ, из разлога што су оружани капацитети којима оне располажу, 
углавном веома мали и базирани на примитивној технологији. Снага 
националног идентитета се јавља као један од кључних фактора (ва-
ријабли) који одређује борбену моћ етничких група (1993: 29–32).

Након недавног колапс централног ауторита, групе морају израчу-
нати своју моћ у односу на друге групе у време колапса, али у будућем 
периоду. Овакве калкулације морају обухвати велики број фактора, 
ипак, кључно јесте да у таквој ситуацији групе ће покушати да форми-
рају своје државе. Како ће имовина и средства (резерве, индустријс-
ка постројења, наоружање, итд) некадашње имерије (бивше државе) 
бити неравномерно дистрибуирани по територији, неке групе ће до-
бити више, а неке мање, што ће утицати на њихову снагу. Разлике у 
снази и моћи, могу утицати на привлачност превентивних ратова, 
или узроковати спиралу акције и реакције (1993: 34–35). У објашњењу 
ситуације између Срба и Хрвата, Позен наводи, да посматрано из пер-
спективе безбедносне дилеме, дезинтеграција Југославије подразуме-
ва мноштово сличности са претходно описаним процесом. Полазећи 
од историјских сукоба ових етничких група, у тада актуелној ситуа-
цији, деведесетих година, обе стране су морале да процене не само 

постоји такмичење за моћ, као кључно средство за достизање безбедност. Такмичење се углав-
ном наставља до тачке у којој етнитети који се такмиче, акумулирају више моћи него што им 
је потребно за безбедност, и стога почињу да угрожавају друге. Они који су угрожени, заузврат 
одговарају на исти начин (Posen, 1993: 28).
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способности, већ и намере друге стране, а било је мноштво сигнала 
малигних намера (1993: 37). Наведена тврдња, представља битну, ако 
не и кључну Позенову грешку, јер доводи у везу безбедносну дилему 
и малигне намере.2 Позенова неконзистентност и контрадикторност 
по питању есенцијалног елемента безбедносне дилеме, недостатка ма-
лигних намера, унела је много конфузије у примену овог концепта на 
разумевање етничких конфликата.

Из Позеновог теоријског становишта могуће је идентификова-
ти следеће елементе безбедносне дилеме: анархија (као последица 
колапса централног ауторитета) или анархију у настајању (emerging 
anarchy); недостатак експанзионстичких (малигних намера) и имли-
цитно малигне намере; страх (као последица неизвесности у погле-
ду намера других); парадокс дефанзивних активности; акумулација 
моћи (самопоражавајући исход, више моћи а мање безбедности); спи-
рала акције и реакције (која може довести до превентивних ,преду-
хитрујућих напада, а тиме и до рата), и; материјални регулатори без-
бедносне дилеме. 

Као закључак овог рада, Позен износи тезу да реалистичка теo-
рија и концепт безбедносне дилеме имају значајну способност у обја-
шњењу и предвиђању вероватноће оружаних конфликата међу група-
ма које настају из разбијених имеприја (држава). Такође, безбедносна 
дилема указује на висок ризик од конфликта међу овим групама (1993: 
43). Kонцепт безбедносне дилеме се може плодотворно применити не 
само на разумевање, већ и на предвиђање конфликата међу групама 
које остају препуштене саме себи распадом централног ауторитета 
(државе) (1993: 43). Анализом наведеног Позеновог рада, недвосмис-
лено се може идентификовати његова конзистентност са изворним, 
међудржавним, поимањем концепта безбедносне дилеме. Наравно, уз 
одређене модификације, које су иманентне новом нивоу примене.

Безбедносна дилема и етнички конфликти у радовима 
Стуарта Кауфмана

Иницијални покушај Барија Позена да примени концепт безбед-
носне дилеме на етничке конфликте, привукао је велику пажњу и дру-
гих аутора, попут Стуарта Кауфмана и Пола Роуа. Кауфман je објавио 

2 У првом делу рада Позен јасно наводи да се моћ субјективно процењује, што узрокује да се 
дефанзивне акције једне стране опажају као офанзивне, услед чега друга страна осећа страх и 
предузима потезе усмерене на јачање сопствене моћи, а овај процес акције и реакције се јавља и 
када државе немају експанзионистичке (малигне намере).
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неколико научних радова посвећених примени концепта безбедносне 
дилеме на етничке конфликте. Наиме, у првом раду, Кауфман се бави 
применом концепта безбедносне дилеме на распад Југославије и од-
носе Срба и Хрвата у том периоду. Он не даје нити једну дефиницију 
или одређење безбедносне дилеме, шта више, он се позива на Џека 
Снајдера (Jack Snyder) и његову дефиницију ,,структуралне безбеднос-
не дилеме”. 

Прву дефиницију безбедносне дилеме, Кауфман износи у раду 
,,Међународна теорија међу-етничког рата” (An international theory of 
inter-ethnic war) ,,Ова анархична ситуација, често приморава државе 
да се суоче са безбедносном дилемом, ситуацијом у којој покушаји 
једне државе да повећа своју безбедност представљају претњу за су-
седе те државе. Када се то деси, суседи често предузимају акције да би 
се поравнали и заштитили себе, што прва држава опажа као претњу и 
тако настаје спирала непријатељства. Кључна чињеница јесте да кон-
фликт не мора бити резултат агресивне намере, већ резултат струк-
туре ситуације, ,,стурктуралне безбедносне дилеме”. Некада је крајњи 
резултат рат” (Kaufman, 199�: 150–151). 

Ипак, Кауфман истиче да строго гледано безбедносна дилема не би 
требала бити примењена на односе етничких група које чине одређе-
ну државу, јер се оне веома ретко налазе у стању потпуне анархије 
(199�: 151).3 Иако је у дефиницији истакао да безбедносна дилема не 
захтева агресивне (малигне намере), он у истом раду контрадикторно 
истиче да је безбедносна дилема креирана од стране агресивних елита 
на обе стране. Процеси вођени од стране елита су другачији, јер елите 
намерно узрокују непријатељство маса и безбедносну дилему (199�: 
158–170). Наведене тврде, јасно указују на то да је безбедносна дилема 
намерно изазвана, агресивним понашањем, односно, малигним наме-
рама. То је супротно изворном поимању безбедносне дилеме у реа-
лизму. Кауфманова противречност, указује на дубље неразумевање 

3 Он наводи и схватања других научника, подразумевајући пре свих Џека Снајдера, према којима 
су државе углавном заинтересоване да очувају status quo, али оне не успевају да препознају да 
њихова средстава за достизање безбедности угрожавају друге и узрокују непријатељство. Са ове 
тачке гледишта, безбедносна дилема је ,,перцептуална” а не ,,структурална”, односно, резултат 
заблуда државника о безбедносним потребама и степену непријатељства других држава. Значај 
перцептуалне безбедносне дилема, огледа се у томе што може узроковати структуралну безбед-
носну дилему (Kaufman, 199�: 151–152). 

 Под структуралном безбедносном дилемом, Кауфман подразумева ситуацију самопомоћи, уз-
роковану анархичном природом међународне политике. Овде поново долази до изражаја њего-
во погрешно разумевање Снајдерове дефиниције безбедносне дилеме и облика које наведени 
аутор дефинише, то јесте ,,структуралне” и ,,перцептуалне” безбедносне дилеме.
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природе концепта безбедносне дилеме, али и последице ослањања на 
Снајдерово теоријско становиште.

У трећем раду посвећеном етничким конфликтима и безбеднос-
ној дилеми ,,Спирала до етничког рата” (Spiraling to Ethnic War), он 
даје нову дефиницију ,,Безбедносна дилема захтева да страхови изу-
мирања буду узајамни, да би акције предузете од једне стране да спре-
чи изумирење били виђени од друге стране као претња изумирањем 
за њих. Безбедносна дилема такође захтева de facto ситуацију анархије 
и, ако то доведе до рата, војна средства која омогућавају обема стра-
нама да ратују” (Kaufman, 199�: 109).4 У наведеној дефиницији, могуће 
је препознати неке од елемената које Кауфман артикулише као бит-
но обележје концепта: страх (од уништења/изумирања); de facto анар-
хија ; рат као потенцијални исход; војна средства која омогућавају рат; 
акумулација екстремних/борбених средстава.

У погледу примене концепта безбедносне дилеме на етничке конф-
ликте, Кауфман тврди да неореалистички концепт безбедносне диле-
ме не може бити ,,механички примењен на етничке конфликте”. Због 
тога што, стање de facto анархије и могућност безбедносне претње 
нису довољни за изградњу безбедносне дилеме између група које су 
деценијама живеле у миру (199�: 112). У овом раду, Кауфман даје од-
ређење ,,етничке безбедносне дилеме”, она може бити дефинисана као 
ситуација у којој свака страна конструише своје безбедносне потребе 
на начин који чини другу групу уплашеном да се суочава са претњом 
истребљења. ,,Етничка безбедносна дилема” захтева обостране стра-
хове изумирања, такви страхови не постоје, осим уколико неприја-
тељске масе своју безбедност не дефинишу на екстремне начине (199�: 
112). На овај начин, Кауфман указује на нужност постојања малигних 
намера у контексту ,,етничке безбедносне дилеме”.

Сумирајући претходно наведене академске радове Стуарта Кауф-
ман, недвосмислено се увиђа неконзистентност, неприхватање ориги-
налног поимања безбедносне дилеме, погрешно разумевање Снајде-
рових концепата (такође насталих на погрешним екстензијама ориги-
налног концепта безбедносне дилеме), негација концепта кроз укљу-
чивање малигних намера у неколико радова. Уједно, укључивање ма-

4 „Страх сваке групе од изумирања, би онда могао бити оправдан, због тога што њено постојање, 
као заједнице, може заиста бити угрожено услед постојања циљева других група. Ако је ова тач-
ка достигнута, свака група је подстакнута да увећа екстремена средства, нарочито да ствара 
и користи оружане снаге, да би заштитила себе и приморала друге групе. Резултат свега јесте 
безбедносна дилема, ситуација у којој једна страна у покушају да учини себе безбеднијом, чини 
другу страну мање безбедном” (199�: 111).
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лигних намера у концепт безбедносне дилеме чини једну од кључних 
грешака његовог теоријског становишта о концепту безбедносне ди-
леме. 

Безбедносна дилема и етнички конфликти у радовима 
Пола Роуа

Један од аутора који је своје теоријско становиште о примени кон-
цепта безбедносне дилеме на етничке конфликте, представио у неко-
лико радова, јесте Пол Роу. Први рад ,,Унутардржавна безбедносна 
дилема: Етнички конфликти као ,,трагедија”? (The Interstate Security 
Dilemma: Ethnic Conflict as a ’Tragedy’?), објавио је 1999. године. У самом 
уводу, он се осврће на радове Херца, Батерфилда (Herbert Baterfield), 
Џервиса и других представника реализма али и радове представника 
осталих теоријских приступа студија безбедности. Потом, анализи-
ра Позенов и Кауфманов рад посвећен примени безбедносне диле-
ме на етничке конфликте. Роу сматра да је главни проблем у опера-
ционализацији концепта безбедносне дилеме питање бенигних и ма-
лигних намера доносиоца политичких одлука (Roe, 1999: 185–18�). У 
овом раду, он посвећује највише пажње управо питању намера, тач-
није, њиховој природи. Иако не даје дефиницију безбедносне дилеме 
у овом раду, Роу разматра кључна питања и нејасноће у концепту без-
бедносне дилеме.

Његов други по реду академски рад, посвећен етничким конфлик-
тима и безбедносној дилеми ,,Бивша Југославија: Безбедносна дилема 
која никада није постојала?” (Former Yugoslavia: Security Dilemma That 
Never Was?). Он наводи да се у концепт безбедносне дилеме углавном 
укључују следећи елементи: диференцијација напада и одбране; не-
извесност; предност напада над одбраном; структура међународног 
система, и; превентивни напад. Међутим, осим њих, он једнако важ-
ном, ако не и важнијом, сматра Батерфилдову концепцију, јер она ука-
зује на кључне елементе. Реч је о следећим елементима: неизвесност, 
страх, бенигне намере и чињеницу да је безбедносна дилема трагедија 
(Roe, 2000: 37�–380). У наведеном раду, Роу остаје доследан ставовима 
из првог рада, пре свега, кроз проблематизовање кључних елемената 
безбедносне дилеме, уз ставове који су аналогни схватању утемељива-
ча концепта безбедносне дилеме.

Академски рад Пола Роуа, у којем се на веома исцрпан начин ба-
вио концептуализацијом безбедносне дилеме јесте ,,Одговорност 
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учесника у ,,Чврстој” ,,Регуларној” или ,,Лабавој” безбедносној диле-
ми” (Actors’ Responsibility in ‘Tight’ ‘Regular’ or ‘Loose’ Security Dilemmas). 
Роу идентификује кључне елементе концепта безбедносне дилеме, за-
једничке за велики број дефиниција: двозначност војних средстава 
(већина дефанзивног наоружања може бити коришћена офанзивно), 
неразликовање офанзивних и дефанзивних средстава; неизвесност; 
страх; ситуација самопомоћи; претпоставка најгорег сценарија узро-
кује динамику акције и реакције (која се огледа кроз трке у наоружању 
и води превентивним нападима), и; нежељене последице (Roe, 2001: 
104–10�). На основу претходно наведених елемената које је иденти-
фиковао као заједничке за већину дефиниција, Роу изводи три врсте 
безбедносне дилеме, ,,чврсту”, ,,регуларну” и ,,лабаву”.

Када је реч о ,,чврстој безбедносној дилеми” Роу истиче ,,Чврста 
безбедносна дилема се може десити када два актера са компатибил-
ним безбедносним захтевима, погрешно перципирају природу њихо-
ве везе и према томе усвајају контрамере базиране на ,,привидној не-
компатибилности” (Roe, 2001: 10�). Према његовом схватању, разлика 
између ,,чврсте” и ,,регуларне” безбедносне дилеме почива на питању, 
на који начин су државе заинтересована за безбедност? Како би ре-
шио то питање, он се враћа на поделу држава, на оне које теже без-
бедности и које теже моћи, као и подели на status quo и ревизионис-
тичке државе, државе које теже безбедности немају жељу да се шире, 
док државе које теже моћи имају такве жеље. На крају, осврће се и 
на поделу Чарлса Гласера, која се поклапа са претходним поделама, 
државе које теже безбедности се деле на ,,похлепне” и ,,не-похлепне” 
(2001: 108).5 И на крају, Роу истиче да ,,У лабавој безбедносној диле-
ми чини се да није важно питање да ли државе теже безбедности или 
теже моћи...Лабава интерпретација безбедносне дилеме представља 
најслабије отеловљење појма нежељених последица. Ако државе које 
теже моћи, желе рат, шта је нежељено? Према томе, за неке научнике ла-
бава безбедносна дилема уопште није безбедносна дилема” (2001: 110).

 Из ове поделе, јасно је да оно што Роу назива ,,чврста” безбеднос-
на дилема, одговара схватању безбедносне дилеме у реализаму/неоре-

5 Међутим, Гласер прави још једну, дубљу, поделу држава које теже безбедности, на ,,безбедне 
непохлепне” и ,,потенцијално небезебедне непохлепне”. Значај ове подeле, Роу види у томе што 
указује да нису све државе које теже безбедности заиста и status quo актери. ,,У регуларној без-
бедносној дилеми, државе се понашају у складу са стварном некомпатибилношћу. Односно, ре-
гуларане безбедносне дилеме нису обележене погрешним перцепцијама на исти начин као чвр-
сте безбедносне дилеме. У регуларној безбедносној дилеми питања су донекле компликована по 
основу природе држава које теже безбедности и које имају некомпатибилне безбедносне захте-
ве” (2001: 108–109).
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ализму, према којем status quo (бенигне) државе са компатиблиним 
циљевима, погрешно перципирају природу свог односа и узрокују не-
жељене последице. Међутим, он наводи да његове тврдње у ранијим 
радовима, да је само овако схваћена безбедносна дилема уједно и је-
дина права, нису биле потпуно исправне. Јер, он не може знати која је 
дефиниција права. Према томе, он прави отклон у односу на ову вр-
сту безбедносне дилеме. ,,Регуларна” безбедносна дилема настаје као 
резултат комбинације Гласерове поделе држава према мотивима и Бо-
улдингове (Kenneth Boulding) дихотомије компатибилност. Шта више, 
ова врста безбедносне дилеме доводи у питање есенцијални елеме-
нат безбедносне дилеме, недостатак малигних намера/бенигне наме-
ре. Јер повезује постојање безбедносне дилеме заједно са агресивним 
државама. Са друге стране, ,,лабава” безбедносна дилема представља 
ситуацију између две малигне државе, стога, она уопште није безбед-
носна дилема, што и сам Роу истиче. Према томе, његова класифика-
ција три врсте безбедносне дилеме постаје веома упитна и конфузна. 

Безбедносна дилема и етнички конфликти у раду 
Шипинга Танга

Примена концепта безбедносне дилеме на етничке конфликте, 
привукла је велику пажњу Шипинг Танга, који је анализирао радове 
аутора који су се пре њега бавили овим питањем. У академском раду 
,,Безбедносна дилема и етнички конфликти: према динамичкој и ин-
тегративној теорији етничких конфликата” (The security dilemma and 
ethnic conflict: toward a dynamic and integrative theory of ethnic conflict), 
Танг детаљно анализира радове аутора који су покушали да примене 
концепт безбедносне дилеме на етничке конфликте. Он сматра да су 
наведени покушаји понајвише патили од „експанзионистичког мен-
талитета” (непотребног ширења концепта). Идентификовао је уоби-
чајене грешке које су Позен, Кауфман и Роу чинили у покушају да уве-
ду концепт безбедносне дилеме у етничке кофликте (Табела 1.) (Tang, 
2011: 527)
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Табела 1. Заједничке грешке по питању концепта 
безбедносне дилеме

Грешке Позен 
(1993)

Кауфман 
(199�А; 199�B)

Пол Роу 
(1999; 2000)

Пол Роу 
(2001; 2004)

1. Изостављање недостатка 
малигних намера

+ + +

2. Замена + + +

3. Преусмеравање
узрочне везе

+ + +

4. Замена регулатора са 
есенцијалним елементима

+ +

5. Замена последица са 
есенцијалним елементима

+ +

(Извор: Shiping Tang, The security dilemma and ethnic conflict: toward a dynamic and integrative 
theory of ethnic conflict, 2011, p. 527)

Суштински, наведени аутори су погрешно веровали да су скоро сви 
ратови узроковани безбедносном дилемом, због тога што безбеднос-
на дилема генерише спиралу и рат. Међутим безбедносна дилема се 
примењује само на ,,подскуп ратова и спирала” (2011: 528). Претход-
на дискусија не води закључку да безбедносна дилема ,,не може бити 
плодотворно примењена на разумевање етничких кофликата”. Запра-
во, потпуно супротно је истина, јер безбедносна дилема може бити 
плодотворно примењена на разумевање етничких конфликата, ис-
кључиво путем стриктног придржавања БХЏ формулације концепта 
(2011: 530).� У објашњењу настанка безбедносне дилеме међу етнич-
ким групама, Танг наводи, две етничке групе које су некада живеле 
у миру, али имају несрећну историју заједничког живота с времена 
на време, безбедносна дилема настаје када се ,,централни ауторитет 
постепено или изненадно уршава”. Алтернативно, безбедносна диле-
ма се може појавити када је централни ауторитет заробљен или под 
доминацијом од стране једне групе, која тако постаје de facto елитна 
група у односу на остале, које су приморане да се самостално старају о 

� Шта више, Танг је још у раду из 2009. године, приликом дефинисања ,,БХЏ формулације кон-
цепта”, истакао да се анархија у контексту етничких конфликата односи на колапс централног 
ауторитета. Уједно, он је различиту природу анархије сматрао једином разликом у концептуа-
лизацији безбедносне дилеме у примени на етничке конфликте у односу на међудржавни ниво 
примене.
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својој безбедности. У сваком случају, једна или обе групе почињу да се 
плаше од када неутрални (мање или више) централни ауторитет није 
више у позицији да их заштити (2011: 530). 

Концепт безбедносне дилеме и спирални модел су есенцијални 
динамички модели за разумевање тога, како интеракција између две 
групе може довести до сукоба. Као такав, концепт безбедносне диле-
ме или спирални модел, могу послужити као темељ за стварање ди-
намичне и интегративне теорије етничких конфликта (2011: 533). У 
закључку овог рада, Танг наводи да је показао да су многобројни по-
кушаји примене безбедносне дилеме на етничке конфликте били пог-
решни због непотпуног и неправилног разумевања концепта безбед-
носне дилеме, те су довели до ,,дубиозног” и контрапродуктивног на-
чина за суочавање са етничким конфликтима. Он изнова наглашава 
да разумевање етничких конфликата путем безбедносне дилеме или 
спиралног модела, може бити остварено само уз придржавање БХЏ 
формулације безбедносне дилеме (2011: 53�). 

Допринос Тангове анализе радова посвећених примени концепта 
безбедносне дилеме на етничке конфликте огледа се у идентифико-
вању великог броја грешака и погрешног разумевања овог концеп-
та. Он је идентификовао сва одступања од БХЏ формулације безбед-
носне дилеме, која у суштини представља оригинално (изворно) од-
ређење концепта. Као највеће грешке, издвајају се тврдње о компати-
билности безбедносне дилеме и малигних намера, као и схватања о 
непосредној узрочно-последичној вези између насиља и безбедносне 
дилеме. Поред тога што је идентификовао грешке у примени концеп-
та, он је показао да концепт безбедносне дилеме може бити плодо-
творно примењен на етничке конфликте, али искључиво кроз строго 
придржвање БХЏ формулације безбедносне дилеме. 

Безбедносна дилема и етнички конфликти у радовима 
Алана Колинса

Алан Колинс у монографији ,,Безбедносне дилема Југоисточне 
Азије” (The Security Dilemmas of Southeast Asia), посвећује пажњу из-
ворном нивоу примене безбедносне дилеме, али превасходно апост-
рофира примену на етничке конфликте. Он сматра да је кључни про-
блем у примени безбедносне дилеме на унутардржавни ниво, питање 
анархије. Јер, анархични међународни систем узрокује самопомоћ, 
као кључни образац понашања држава, поставља се питање, да ли је 
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она примењива на односе у склопу државе (Collins, 2000: 18). Колинс 
се дотиче радова Позена и Кафумана, при чему, истиче да је проблем 
Кауфманове примене безбедносне дилеме у томе што захтева малигне 
намере. Наиме, сумња и страх коју гаји једна група у односу на дру-
ге, нису довољни да креирају безбедносну дилему, већ су потребне 
малигне намере, што представља негацију Херцовог и Батерфилдовог 
утемељивачког одређења безбедносне дилеме. Довољно је да постоји 
могућност безбедносне претње, да би се безбедносна дилема генери-
сала (2000: 22). 

Питање намера се према схватању Колинса истиче као кључно пи-
тање концепта безбедносне дилеме, односно, бенигне намере су есен-
цијално својство оригиналног концепта безбедносне дилеме При-
мена безбедносне дилеме на унутардржавни ниво је узбудљива, ако 
не и проблематична. Међутим, он се на крају слаже са Кауфмановом 
тврдњом, да безбедносна дилема ,,не може бити механички примење-
на” на све етничке конфликте, нарочито у случају када елите желе да 
нашкоде другима, тада постаје потупуно неприменљива. Он је при-
мењива на део етничких конфликата, вођених од стране маса, и део 
вођених од стране елита (200: 23).

Колинс одређује три кључне карактеристике концепта безбеднос-
не дилеме, наводећи ,,То је због неизвесности коју државници имају у 
односу на међусобне намере када предузимају дефанзивне акције да 
заштите своју државу. Међутим, због тога што други нису гајили ма-
лигне намере-некомаптибилност коју државници опажају да постоју, 
је привидна-дефанзивне акције имају парадоксалан ефекат стварања 
забринутост код другог да су намењена за наношење штете. Исход, 
који је погоршање у односима, представља трагедију јер нико није те-
жио да нанесе штету другоме: обе стране су status quo силе”. Све три 
карактеристике (неизвесност, привидна некомпатибилност и пара-
докс) неопходно је да постоје, у супротном, спиралана небезбеднос-
ти вођена од стране безбедносне дилеме неће наступити (2000: 93).7 
Кључни допринос Колинсовог теоријско становишта јесте апостро-
фирање кључне улоге намера у концепту безбедносне дилеме, тачније, 

7 Специфичност Колинсове примене безбедносне дилеме, огледа се на примеру држава Трећег 
свега, које су слабе и имају проблеме да обезбеде поштовање закона и уживају недостатак ле-
гитимитета међу популацијом. Он сматра да безбедносна дилема може деловати и на примеру 
ових држава, без обзира на постојање централног ауторитета. Јер, друштвене групе могу до-
живљавати слабост режима као претњу, осећајући се небезбедно, и тиме бивају мотивисане да се 
самостално побрину за своју безбедност, чиме систем самопомоћи ступа на снагу (2000: 177).
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идентификовање бенигних намера као главног предуслова за приме-
ну концепта.

Карактеристике концептуализације безбедносне 
дилеме у примени на етничке конфликте

Концептуализације безбедносне дилеме у примени на етничке кон-
фликте има своје специфичне карактеристике, кроз значајна одступања 
у односу на изворни, међудржавни, ниво примене. У циљу сагледавања 
карактеристика примене концепта безбедносне дилеме на етничке кон-
фликте, представљена је табела елемената које су у оквиру својих стано-
вишта истакли претходно представљени аутори који су се на овај начин 
бавили концептом безбедносне дилеме, као и њихови ставови у погледу 
могућности примене овог коцнепта на етничке конфликте (Табела 2.).

Табела 2. Карактеристике теоријских становишта аутора 
који су применили концет безбедносне дилеме 

на етничке конфликте

Елементи 
безбедносне 

дилеме
Позен Кауфман Роу Танг Колинс

Анархија (ко-
лапс централног 
ауторитета)

Да Да Да Да Да

Бенигне намере Да и не Више не него 
да Да и не Да Да

Неизвесност Да Да Да Да Да

Страх Да Да Да Да Да

Акумулација 
моћи (парадокс 
дефанзивних 
активности)

Да Да Да Да Да

Рат, као потен-
цијални исход Да Да Да Да Да

Могућност при-
мене на етничке 
конфликте

Да Делимично Да Да Делимично

(Извор: Аутор)
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Представљена табела пружа јасан увид у ставове аутора по питању 
фундаменталних елемената концепта безбедносне дилеме. Неопходно 
је нагласити да по питању елемената анархије и акумулације моћи пос-
тоји компатибилност са оригиналним поимањем концепта безбеднос-
не дилеме. Једина разлика се огледа у погледу природе анархије, која се 
у контексту етничких конфликата дефинише као колапс централног ау-
торитета, односно колапс централне власти у једној држави. Наведени 
колапс, узрокује нестанак (непостојање) централног ауторитета, ана-
логно међународној политици, и ствара услове за примену безбедносне 
дилеме на ниво једне државе и унутардржавну борбу група. Позенов 
рад, као први на тему примене безбедносне дилеме на разумевање ет-
ничких конфликата, јасно је истакао услове који омогућавају примену 
овог концепта. Колапс империјалних (државних) режима, може бити 
посматран као ,,анархија у настајању” (Posen, 1993: 27). Питање степе-
на анархије, такође је проблематизовано, Кауфман сматра да колапсом 
централног ауторитета веома ретко наступа стање потпуне анархије 
(Kaufmann, 199�: 151–152). На исти начин се може схватити и Позено-
во одређење анархије у настајању. Компатибилност са оригиналним 
нивоом примене постоји и у погледу елемената неизвесности и потен-
цијалних последица безбедносне дилеме, наведни аутори су сагласни 
да су трке у наоружању и рат њен потенцијални исход.

Разлике у односу на оригинални ниво примене постоје у погледу 
елемената страха, парадокса дефанзивних активности и малигних на-
мера. Претходно наведени аутори у великој већини су експлицитно 
истакли страх и парадокс дефанзивних активности као елементе кон-
цепта. Продубљивање елемента акумулације моћи, схваћеног као па-
радокс дефанзивних активности, представља један од ретких искора-
ка концептуализације безбедносне дилеме у примени на етничке кон-
фликте у односу на изворни ниво примене. Наведени елементи нису 
у довољној мери препознати и прецизирани у теоријским становиш-
тима која се односе на међудржавни ниво примене. Наиме, акумула-
ција моћи јесте подједнако препозната у оба ниво примене, међутим, 
прецизирање и дубље разумевање овог елемента, као парадокса де-
фанзивних активности битна је карактеристика концептуализације 
безбедносне дилеме у примени на етничке конфликте. 

Кључне разлике у односу на изворни ниво примене огледају се 
кроз увођење малигних намера. Наиме, Позен и Роу су имплцитно 
довели у везу малигне намере и безбедносну дилему, док је Кауфман 
по том питању био потпуно јасан, иако је испочетка истакао бенигне 
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намере, његови каснији радови су ову првобитну тезу негирали кроз 
увођење малигних намера у неколико радова. Уједно ово представља 
и најгрубље одступање од изворног нивоа примене концепта безбед-
носне дилеме, које представља суштинску негацију овог концепта. 
Обзиром да је од представљених аутора, већина њих, на неки начин 
укључивала малигне намере у концепт безбедносне дилеме, намеће 
се закључак да су покушаји примене безбедносне дилеме на етнич-
ке конфликте углавном били засновани на погрешној интерпретацији 
природе овог концепта. Са друге стране, Колинс, а нарочито Танг, не-
гирају малигне намре. Танг је сматрао да једина разлика у примени 
концепта безбедносне дилеме на етничке конфликте, почива на при-
роди анархије, у једном случају је реч о недостатку суверена у међуна-
родној политици, док у другом случају, реч је о недостатку суверена 
у оквирима једне државе. Сви остали елементи концепта безбедносне 
дилеме су инхерентни у случају етничких конфликата.

Када је реч о примени овог концепта на разумевање етничких кон-
фликата, наведени аутори нису били сагласни по питању могућности 
примене безбедносне дилеме на разумевање свих етничких конфли-
ката. Позен је сматрао да је могуће применити концепт безбедносне 
дилеме како на разумевање, тако и на предвиђање етничких конф-
ликата (Posen, 1993: 43). Са друге стране, Кауфман и Колинс засту-
пали став да примена концепта безбедносне дилеме ограничена само 
на подскуп етничких конфликата, али не и на све етничке конфлик-
те. Кауфман истиче да строго гледано безбедносна дилема не би тре-
бала бити примењена на односе етничких група које чине одређену 
државу, јер се оне веома ретко налазе у стању потпуне анархије. Ка-
уфман је наглашавао да оригинални концепт безбедносна дилема за-
хтева, de facto ситуацију анархије, стога и не може бити непосредно 
примењен на етничке конфликте (Kaufmann, 199�а: 109–112) Међу-
тим, треба имати у виду чињеницу да Тангово теоријско становиште 
експлицитно наглашава да је могуће применити безбедносну дилему 
на разумевање етничких конфликата искључиво кроз придржавање 
БХЏ формулације концепт (Tang, 2011: 53�). Исправно тумачење ове 
тезе подразумева да је могуће применити концепт у свим случајевима 
у којима су присутне бенигне намере између етничких група у једној 
држави. Према томе, поједини аутори су могућност примене посмат-
рали кроз призму анархије, а други аутори су поред овог елемента, 
укључивали и остале, фундаменталне, елементе овог концепта, пре 
свега, бенигне намере.
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Закључак

Примена концепта безбедносне дилеме на разумевање етничких 
кофликата, своје оправдање проналази у стању анархије узрокованим 
колапсом централне власт једне државе. Када наступи стање анархије, 
етничке групе се приморане да се самостално старају о својој безбед-
ности (опстанку), што имплицира рађање безбедносне дилеме. Ана-
лизом теоријских становишта аутора који су применили концепт без-
бедносне дилеме на етничке конфликте, идентификовани су примери 
искорака али и назадовања у концептуализацији безбедносне диле-
ме. Главна карактеристика већине представљених теоријских стано-
вишта састоји се у томе што експлицитно или имплицитно указују 
на компатибилности безбедносне дилеме и малигних намера. Тео-
ријска становишта Позена, Кауфмана и Роуа садржала су овакве тезе, 
које суштински представљају еклатантан пример прогрешног разуме-
вања природе и суштине концепта безбедносне дилеме. Наиме, овак-
ве грешке инхерентне су и концептуализацији безбедносне дилеме 
у међудржавном нивоу примене, међутим, могу се идентификовати 
у свега неколико теоријскких становишта аутора реализма. Приме-
на концепта безбедносне дилеме на етничке конфликте требало би 
да се заснива на фундаметалним основама (елементима) оригиналног 
(међуржавног) нивоа примене, уз нужне адаптације у погледу приро-
де појединих елемената (нпр. анархије, материјалних и психолошких 
регулатора, итд.). Са друге старне, продубљивање елемента акумула-
ције моћи, схваћеног као парадокс дефанзивних активности један је 
од главних искорака концептуализације безбедносне дилеме у приме-
ни на етничке конфликте. 

И поред бројних погрешних интерптретација изворног одређења 
концепта безбедносне дилеме, приликом његовог прилагођавања и 
примене на етничке конфликте, постоје теоријска становишта која су 
доследна у примени концепта на етничке конфликте. Теоријско ста-
новиште Шипинга Танга указује на значај придржавања и примене 
изворног одређења концепта безбедносне дилеме на етничке конф-
ликте. Изворно одређење концепта подразумева ,,БХЏ дефиницију 
безбедносне дилеме”. У складу са претходно наведеним, неопходно је 
продубити поједине елементе и отклонити одступања у односу на из-
ворно одређење концепта, кроз строго придржавање установљених 
фундаменталних елемената концепта безбедносне дилеме.
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CONCEPTUALIZATION OF THE SECURITY DILEMMA WITHIN 
REALISM IN APPLICATION ON ETHNIC CONFLICTS 

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

Summary

The escalation of ethnic conflicts after the end of the Cold War influenced the idea of apply-
ing the realistic concept of the security dilemma to this form of conflict. The authors of realism 
identify the collapse of the central authority as a condition that allows the implementation of the 
concept of the security dilemma in order to understand ethnic conflicts. A situation without a 
supreme authority within a state causes the security dilemma among ethnic groups, who must 
independently look after their own security. Pioneer in implementing the concept of security 
dilemma on understanding ethnic conflicts is Bari Posen. His academic work in 1993, ”Security 
dilemma and ethnic conflicts”, is the foundation for the implementation of the concept of the 
security dilemma on ethnic conflicts. The aim of this paper is to present a way of conceptual-
izing the security dilemma in the application of ethnic conflicts in realism. Realizing this goal 
involves the presentation of all relevant theoretical standpoints of the author of realism who 
have applied the concept of the security dilemma on understanding ethnic conflicts. The main 
parameter for analysis and critique of theoretical considerations is the conceptualization of the 
security dilemma in the original, interstate level of application.

Keyword: security dilemma, ethnic conflict, realism, anarchy, intentios.
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TECHNOLOGY-HUMAN SECURITY NEXUS: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Abstract: There is a close relationship between scientific and technological developments and human 
security issues due to the revolutionary impact of new technologies on different aspects of lives of 
human beings. However, while modern technology undeniably brings a number of advantages to 
people, it has also some negative implications for the life of individuals. Therefore, it will be important 
to examine the bright (opportunity) and dark (challenge) sides of new technologies through the 
lens of human security due to the ýncreasýng ýmpact of technological developments on security 
realm and lack of relevant literature. Indeed, there are concerns about security risks stemming from 
the possible misuse of science and technology. For example, while surveillance technologies lead 
to personal insecurities, unequal distribution of technology jeopardizes socio-economic problems 
of people, especially in less-developed parts of the world. Therefore, Janus-faced feature of new 
technologies should be taken ýnto consýderatýon in order to analyse and comprehend theýr ýmpact 
on human-beings and their security predicaments.
Keywords: human security, technology, surveillance, inequality

Introduction

When we think about the technology in terms of International Relations 
discipline, partýcular emphasýs ýs put on the growing effects of techno-
logical developments in military affairs and armament efforts of the states 
(Cohen, 2004). However, it is clear that there is a close relationship between 
scientific and technological developments and human security issues both 
in terms of positive and negative aspects. Because, new technologies have 
a revolutionary impact on different aspects of lives of human beings. On 
the other hand, when the Security Studies literature is examined, it will 
be found that there is a huge amount of literature that has been written on 
peace and human security, human rights and security, environment and 
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human security, gender and human security, human security and develop-
ment, globalisation and human security etc., but there is a small amount of 
literature on human security and its relationship with scientific and techno-
logical developments. However, it is important to determine in which ways 
new technologies can constitute security problems for human beings.

The waves of technological change have driven economic development 
and socio-political transformation throughout the history. With the emer-
gence of the fourth industrial revolution, new technologies themselves and 
their applications are rapidly expanding among people in the world. For 
example, Microsoft predicts that by 2025, 4.7 billion people will use the In-
ternet – just over half of the world’s expected population at that time – and 
of that number, 75 per cent of users will be in emerging economies (Burt 
et al., 2014). It is clear that technology has certainly changed the way the 
world works, influencing almost every aspect of modern social life. But, 
while modern technology undeniably brings a number of advantages to 
people, it has also some negative implications for the life of individuals. In-
deed, the world has witnessed an increasing confluence of rapidly advanc-
ing science and its embodiment in practical technologies, the extensive 
global diffusion of the knowledge and capabilities associated with those 
developments. However, the scope and intensity of these interactions have 
generated concern about security risks stemming from the possible misuse 
of science and technology (Moodie, 2012). For example, while technologi-
cal materials and knowledge could lead to the improvements in medicine, 
agriculture, energy, and other areas that are important for humankind, they 
can also be exploited for the illicit production of some weapons and goods. 
Then the question arises how these technologies can be used responsibly to 
assist those in need, prevent abuse, and protect people from harm. There-
fore, it is important to examine the relationships between new technologies 
and their implications on security needs of human beings. 

Technology has always been crucial for the development of effective se-
curity policies. However, technological developments have to be reconsid-
ered in a critical manner, as they often give rise to obstacles to fundamental 
rights and freedoms of human beings. Especially with the rapid increase ýn 
different surveillance technologies, social impact of technologies has be-
come the subject of an extended political and societal debate. But debates 
on intersections between science, technology and security need to go be-
yond the debate on surveillance technologies, as the continuous develop-
ment of lethal arms as well as the rise of dual-use technologies – technolo-
gies that can be used for both civil and military purposes such as drones – 



Technology-Human Security Nexuc: Challenges and Opportunities 141

have changed approaches towards security. Moreover, unequal distribution 
of technology is another problem, especially for less-developed parts of the 
world in which significant number of people have difficulties in terms of 
access to advantages of new technologies. And also, technological devel-
opments can generate both positive and negative implications for the life 
conditions of individuals. Janus-faced feature of new technologies should 
be regarded in order to analyse and comprehend their effects on human 
beings and their security predicaments. 

Bright and dark sides of technology for human security

Political science and practical politics are grounded in assumptions 
about the nature of humans. However, within the discipline of Internation-
al Relations, there are differing theoretical assumptions about human na-
ture and position of human beings in political life. On the other hand, it is 
increasingly accepted that individuals and their rights and freedoms have 
become important subject matters of international relations. Therefore, the 
emergence of human security concept represents the implication of this 
process. Although there is a question whether the idea of human security is 
new or not, in this article, it is argued that it is not a new idea, but it has be-
come immensely popular among scholars, researchers and decision-mak-
ers during the last couple of decades. 

In spite of some important differences, all theories of social contract 
argue that a sovereign power has a duty to protect its citizens and they in 
return have to consent to give it their allegiance and obedience. The so-
cial contract emerges among people due to their searches for individual 
security based on good and safe life. No doubt, there is a close and crucial 
link between this political contract and the emergence of modern state-
hood. However, the state’s imperative, rather than the individual or collec-
tive needs of people, defines security. As a result, state-security paradigm 
has dominated the security thinking even until present day. Nevertheless, 
the concept of human security is an ontological challenge to the state se-
curity through transforming the state from an end in itself to its original 
role as a means of security of individuals. Sadako Ogata, the former United 
Nations High Commissioner for Refugees, has evaluated the state-centric 
security paradigm in the following way: ‘Traditionally, security issues were 
examined in the context of ”state security”, i.e. protection of the state, its 
boundaries, its people, institutions and values from external attacks, and 



Bülent Sarper Ağir142

that individuals were only to be secured by way of the state’ (Ogata, 2015: 
2�). However, human security is a concept that takes the human – as op-
posed to the state – as the primary locus of security, and it is concerned 
with safeguarding and expanding people’s vital freedoms. Human security 
requires both shielding people from acute threats and empowering people 
to take charge of their own lives (Commission on Human Security, 2003). 

Thus, the human security concept has been developed as a response to 
the dissatisfaction with a perspective of ‘security’ addressing mainly the 
state whose security should be protected, with the means of military power 
capacities and formation of alliances. The 1994 Human Development Re-
port deliberately identified seven areas to broaden the understanding of 
security: economic security (freedom from poverty), food security (access 
to food), health security (access to healthcare and protection from disease), 
environmental security (protection from environmental pollution and de-
pletion), personal security (physical safety that includes freedom from tor-
ture, war, criminal attacks, domestic violence, drug use, and suicide), polit-
ical security (freedom to enjoy civil and political rights, freedom from po-
litical oppression) and community security (survival of traditional cultures 
and identities) (United Nations Development Programme, 1994). With its 
emphasis on the security of individuals and broadened security agenda, 
the human security concept has had some success as a normative reference 
point for human-centred policy movements, and a number of states such as 
Japan, Norway and Canada and international organizations such as the EU 
have adopted human security as a policy theme (Newman, 2017: 28).

While human security is subject to conceptual and theoretical debates 
among scholars of Security Studies, and it has become a policy agenda and 
guideline for some international actors, the most striking lacking point 
about it is the effect of new technologies on the life conditions of human 
beings. Indeed, the problem is that we simply do not know all the positive 
and negative impacts of new technologies and related developments on hu-
man security. In the words of Melvin Kranzberg, ‘Technology is neither 
good, nor bad; nor is it neutral’ (Kranzberg, 198�: 547). There are two gen-
eral statements about the impact of technology on security of individuals. 
While one statement argues that technology makes people safer, the oth-
er one argues that technology makes people more insecure. These two 
opposing perspectives are subject to continuing debate among scholars, 
politicians, and practitioners. Accordingly, it will be important to examine 
the bright (opportunity) and dark (challenge) sides of new technologies 
through the lens of human security due to the ýncreasýng ýmpact of tech-
nological developments on security realm and lack of relevant literature.
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Bright Side

In 1953, Dwight Eisenhower, the President of the United States of Amer-
ica (USA), made a speech during a meeting of the United Nations (UN) 
General Assembly, and called for the peaceful usage of atomic energy for 
the sake of humanity by using the statement of ‘Atoms for Peace’. However, 
researches on atomic energy were transformed into a nuclear armament 
race between two superpowers, namely the USA and the Union of the Sovi-
et Socialist Republics (USSR) during the Cold War. On the other hand, re-
cent changes and developments in technology have created new opportuni-
ties for the areas of sustainable development, governance and state-society 
relations, peace and conflict, international security, and global governance 
(Independent Commission on Multilateralism, 201�: 1). Therefore, in this 
article, ‘technology for peace’ as a new conceptualization will be introduced 
in order to identify the bright side of technological developments in terms 
of human security.

It is worth statýng that human security predicament of the peoples of 
the world is at greater and greater risk. Indeed, the large majority of them 
continues to face unacceptable depredation in their access to water, food, 
health care, resources, and basic security. Therefore, it can be argued that 
both systemic challenges, such as climate change and war, and more local-
ised threats like social, economic or political disruptions are almost cer-
tain. Sustainable solutions, whether at global, regional or country levels, re-
quire more advances in scientific knowledge and identification of practical 
measures for action (Sané, 2008: 34). In this respect, for example, Artificial 
Intelligence (AI) holds much promise to enable the international commu-
nity, governments and civil society to predict and prevent human insecu-
rity (Roff, 2017). It is argued that in the coming years AI will be helpful 
in the domain of human security-related activities in terms of knowledge, 
planning and empowerment. In addition to acquiring and contextualising 
knowledge about human security, it is also essential to have the ability to 
plan the appropriate response for solving them (Roff, 2017).

New technologies have made crucial contributions in terms of increas-
ing awareness of people about their physical, social, economic, political and 
security environment more quickly than ever before. For instance, mobile 
phone cameras can easily document and distribute images of physical vio-
lence around the world. As another example, drones and satellites can as-
sess disasters from afar. Furthermore, data collected from social media can 
provide real-time awareness about political protests (Latonero and Gold, 
2015). In organisational terms, through some projects, like the Human 
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Rights Data Project, data on human rights and human security are gen-
erated and analysed by researchers who are creating innovative statistical 
techniques to document and estimate human rights violations in any part 
of the world (See: CIRI Human Rights Data Project).

In terms of health security and food security, biotechnology, and more 
specifically genomics, has an enormous potential to improve current situ-
ations in the medium and long term (Dowdeswell et al., 200�). It is pro-
jected that the population of the world will reach approximately 8.9 bil-
lion in 2050, and therefore, agricultural productivity will have to increase 
significantly in order to ensure food security of people. In this respect, the 
potential role of biotechnology in meeting the food needs of the poor peo-
ple should not be ignored (Dowdeswell et al., 200�: 122–123). In terms of 
drinkable water needs of people, technological developments can make im-
portant contributions by providing better management of water resourc-
es, technical advice for better management of groundwater, desalination of 
seawater and harvesting rainwater.

It is argued that globalisation ‘gives more power to individuals to in-
fluence both markets and nation-states than at any other time in history’ 
(Friedman, 2002). In this process, current technologies have played an im-
portant role in empowering citizens and transforming their relationships 
with the state due to the globalisation process’s emphasis on human rights 
and humanitarian values. In a digitalised and technologically connected 
world, information will become an even more powerful tool for develop-
ment, coordination and, persuasion. In this respect, social media give a new 
meaning to human rights by promoting access to knowledge, and revealing 
human rights abuses and violations (Halefom, 2012: 101). Real-time pho-
tos and videos uploaded to social media can expose government corrup-
tion or abuse and increase government responsiveness to citizen concerns. 
Under the pressures of information and telecommunication technologies, 
states are enforced to be more transparent and accountable in their political 
practices and respectful to human rights by their own citizens. These tech-
nologies have also revolutionised people’s ability to organise and coordinate 
protest movements, from the Arab uprisings to protests in Ukraine, to the 
Occupy Movement (Independent Commission on Multilateralism, 201�: 
�). As a specific example, the socio-political activism in Tunisia, known 
as the ‘Jasmine’ or ‘WikiLeaks revolution’ and the Egyptian revolution of 
2010-2011, were largely organised, supported and driven through the use 
of social media-based tools such as Facebook and Twitter.
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According to the World Summit on the Information Society’s Tunis 
Commitment, information and communication technologies can play 
a role in preventing conflicts through early-warning systems, promoting 
peaceful conflict resolution, supporting humanitarian action, facilitating 
peacekeeping missions, and assisting post-conflict peace-building and re-
construction (World Summit on the Information Society, 2005). In 2014 
the UN Secretary-General, Ban Ki-Moon mandated a panel of experts to 
look into the use of technology and innovation in UN peace-keeping mis-
sions. In its final report, the panel stated that ‘the availability and effec-
tive use of [modern] technology represents the essential foundation to help 
peace-keeping missions deploy to and manage complex crises that pose a 
threat to international peace and security’ (United Nations Department of 
Peacekeeping Operations, 2014). The report recommends integrating new 
technologies into many aspects of peace-keeping operations, including to 
sustain the basic needs underpinning missions’ ability to function, help 
missions execute their mandates more effectively, and streamline mission 
support operations (United Nations Department of Peacekeeping Opera-
tions, 2014).

Dark Side

Human security is threatened by disease, hunger, poverty, environmental 
degradation and physical threats. In the case of each of these threats, tech-
nology has a potential to ameliorate the conditions. Although the promise 
of various biotechnologies, nanotechnology, information technology and 
others has been widely recognised, through the lens of human security, one 
can also discern a potential dark side, ways in which the technologies could 
actually hinder sustainable human development (Dowdeswell et al., 200�: 
121) and even jeopardize it. Ulrich Beck argues that modern society has be-
come a risk society in the sense that it is increasingly occupied with debat-
ing, preventing and managing risks that it itself has produced (Beck, 1992). 
In the transition from industrial society to risk society, globalising econo-
my based on scientific and technical knowledge plays a determinant role in 
the organisation of social relations in which threats to human security are 
increasingly given attention due to the technological developments.

In order to crystallise the relationship between human security and 
threats posed by the developments in the information technology, two di-
mensions of human security, namely freedom from fear and freedom from 
want, can be taken into consideration. While in terms of freedom from 
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fear, threats to human security in the information society can relate to per-
sonal security and threats to internet users, violating their civil and po-
litical rights, in the context of the freedom from want, threats emanatýng 
from information technology to internet users affect their economic, social 
and cultural rights, the rights to education, to health or to development 
(Benedek, 2012: 3). For instance, even though social media encompass 
great potential for democratic dialogue, a number of risks and challenges 
must be identified. Although the Internet is the biggest tool for expres-
sion and information-sharing in the world, some racist, nationalist and/or 
radical groups can find opportunity to increase the number of their follow-
ers, and spread their ‘hate speeches’ to many people by using social media 
channels. As a reaction, the EU has asked some social media companies 
such as Twitter, Facebook and Google to outlaw the ‘hate speech’ contents 
(European Commission, 2018).

In some cases, personal and political security can be at risk from the 
potential abuse of information technologies by authoritarian states. For ex-
ample, in the Syrian conflict, fake Facebook and Twitter login pages were 
created to capture the personal information of dissidents organising on the 
Internet. As another example, terrorist groups, such as Al-Qaeda or most 
recently the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), are masters at using the 
Internet and communication media to forward their terrorist activities. 
They establish networks to operate in every corner of the world in order 
to be able to attract new followers. As another negative implication of new 
technologies for human security, they make possible new methods of em-
ploying lethal force, such as armed unmanned aerial vehicles (UAVs), or 
drones, that pose new challenges. Their potential use by non-state actors 
raises further challenges. Moreover, the spread of advanced technology has 
led to new and grave concerns regarding the proliferation of weapons of 
mass destruction technologies into irresponsible or unstable hands (Mal-
lik, 2004: 17).

While technological advances have brought new opportunities for po-
litical participation and poverty reduction in many regions, disparities of 
income and inequities are widening and vulnerable groups are being left 
behind. Indeed, in today’s world, 1.2 billion people still live in extreme 
poverty and face serious deprivations (United Nations General Assembly, 
2013). Therefore, one cannot promote human security without promoting 
socio-economic stability and sustainable human development. To address 
the issue of human security properly, the economic security should be con-
sidered. It is because only a successful industrial development can provide 
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a sound base for sustainable growth in incomes and employment oppor-
tunities. It is also through industrial development that more skilled jobs 
are created for the individuals. And it is industry that uses scientific and 
technological development to the betterment of human-beings in general. 
Therefore, it can be argued that science leads to technological advances 
and economic benefits that offer unique opportunities to meet basic hu-
man needs, reduce poverty, protect the environment and improve the qual-
ity of life (Sané, 2008: 34).

On the other hand, although the use of technologies in human life is 
increasingly diffused and globalized, technological developments do not 
affect all persons at once, or to the same degree. In the words of author 
William Gibson, ‘The future is already here – it is just unevenly distrib-
uted’ (Gibson, 1999). Lester Bowles Pearson, who was the Prime Minister 
of Canada between 19�3–19�8, gave attention to the linkages between sci-
ence and technology, global knowledge inequities and economic develop-
ment when he asserted that: ‘...there can be no peace, no security, nothing 
but ultimate disaster, when a few rich countries with a small minority of the 
world’s people alone have access to the new world of technology, science, 
and of high material living standards, while the large majority live in dep-
rivation, shut off from opportunities of full economic development’ (Dow-
deswell et al., 200�: 120).

When we look at the numbers reflectýng the different life conditions of 
individuals in the world, there are dramatic results. For example, the life 
expectancy of people in the developed countries such as Canada is about 
80 years and rising, while in some countries in sub-Saharan Africa it is less 
than 40 years and dropping. As another example, one-fifth of the world’s 
people (1.2 billion) experience income poverty and live on less than $1 per 
day; 2.8 billion live in a chronic state of poverty (Dowdeswell et al., 200�: 
121–125). Moreover, while 82 percent of people in the developed countries 
use the Internet, the proportion is just 43 percent globally, 35 percent in 
the developing countries, 11 percent in Africa, and 9 percent in the least-
developed countries (Independent Commission on Multilateralism, 201�: 
2). According to the Millennium Development Goals Gap Task Force of 
the UN, ‘as long as more people are offline than online, it is not possible to 
talk about a global information society’ (Millennium Development Goal 
Gap Task Force, 2015: �8–�9). Under these circumstances, it is not easy to 
expect the realisation of the bright side’s effects of technology on the life 
conditions of the people in the world.

Thus, it is clear that although the potential of new technologies, par-
ticularly information and communication technologies (ICTs), to support 
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economic development is widely recognised (Independent Commission on 
Multilateralism, 201�: 2), socio-economic inequalities among people in the 
world may be worsened by the uneven distribution of technological tools. 
Consequently, the powerful and wealthy will be the first to have the access 
to them, and subsequently the gap between the haves and have-nots will 
be increased. Therefore, as technological sophistication increases, the cost 
of socio-economic development also rises sharply for the individuals who 
live in the developing, and especially less-developed countries. In this con-
text, the 2000 UN Millennium Declaration, which laid out goals for a more 
peaceful, prosperous, and just world, contains a commitment to ‘ensure 
that the benefits of new technologies, especially information and commu-
nication technologies,…are available to all’ (United Nations Millennium 
Declaration, 2000).

Surveillance technologies and security of ’other’

While the UN introduced the concept of ‘human security’ in the 1990s, 
the post 9/11 security legislation and security practices represent the re-
turning of state security paradigm, in the name of ‘national’ security. In-
deed, when the current political events are considered, it is clear that there 
is a correlation between individual insecurities and failure of dominant se-
curity thought and its practices. Geopolitical power competitions, inter-
est-based state policies, exclusionary policies towards ‘others’ and illiberal 
treatment of refugees and immigrants are trampling on human security. In-
deed, at the moment of crisis, policies of national security prevail over the 
humanitarian needs such as basic freedoms and dignity. Therefore, it may 
not be an exaggeration to state that the Western societies have transformed 
their own vision of the ‘liberal society’, based on democracy, human rights, 
and tolerant social cooperation, ýnto the vision of an ever-more homog-
enized society that must protect itself against the ‘other’ threatening ‘their’ 
way of life, potentially making use of ‘exceptional means’, namely means 
that do not comply with the rules of democratic states or even given legis-
lation (Haker, 2015).

Pre-emptive security emphasises the necessity of envisioning and de-
signing technologies enabling the anticipation and management of emer-
gent risks threatening human and public security. In this respect, surveil-
lance technologies are implemented to pursue constant monitoring, pre-
paredness and prevention. Yet surveillance-orientated security technolo-
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gies bring along with their implementation other risks, such as risks of pri-
vacy infringement, discrimination, misuse or abuse.

As a result of global repercussions of criminal activities, a safer soci-
ety is often pursued through the implementation of policies foreseen the 
adoption and deployment of surveillance technologies (Ceyhan, 2002: 102-
123). More specifically, surveillance technologies aim to collect informa-
tion about the general population in order to monitor the activities of po-
tential suspects and to prevent criminal and terrorist acts from occurring. 
However, the introduction of new surveillance measures can be perceived 
by some people as a threat to their privacy or to their freedom of expression. 
Therefore, it is argued that a culture of surveillance has emerged that contra-
dicts the vision and values of the human security concept (Haker, 2015).

Surveillance technologies are developed in the area of telecommuni-
cation, of ICT-based data generated in almost all everyday life practices 
(Haker, 2015). In this context, cameras, radio frequency identification, or 
wireless sensors collect bodily functions such as facial expressions or eye 
movement, for example at airports or during big public events; biometrical 
data concerning age, gender, ethnicity, or body weight (Haker, 2015). Thus, 
technological development certainly radicalises what Foucault called ‘bi-
opower’: it is not just controlled from a governmental authority but takes 
on multiple forms, it is embodied by everyone, and all the information can-
not be controlled any longer by oversight institutions (Haker, 2015).

Conclusion

Human security expresses an intention to do more than just treat the 
symptoms of problems but emphasise the underlying causes and find so-
lutions in the everyday practical experiences of the people who are most 
at risk and most directly impacted by crises and adverse conditions (Mar-
tin, 2017: 1�). Therefore, normative content of human security is required 
to develop implementation tools in order to realise general objectives of 
human security conception. In other words, in order to empower human 
security as a concept and policy agenda, it should be operationalised and 
institutionalised. A far as technology-security nexus is concerned, United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), as 
the only UN agency, can promote global research, human and institution-
al capacity-building, networking and policy research through its science 
programmes (Sané, 2008: 34). However, due to the incapacity and lack of 
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resources of individuals, the state should have an ontological obligation to 
protect its citizens, but also to empower them to protect themselves accord-
ing to the human security conception. Thus, complementary relationship 
between state security and human security can be achieved.

In the age of information technology and digitalised world, it is impor-
tant to assess the risks of emerging new technologies to human security. 
The risks related with the technological developments can be substanti-
ated through the following examples as decreased security, environmen-
tal degradation, hacking and cybercrime, and privacy infringement. If left 
unregulated, such technologies could lead to serious human security is-
sues. Therefore, there is an urgent need for the regulation of technologies in 
terms of their repercussions for security of individuals. Besides, humanity 
needs to be proactive rather than reactive against the risks of technology. 
Therefore, scholarly studies on human security and its relationships with 
science and technology will be very important and relevant, and make sig-
nificant contributions to the literature of human security. In this respect, 
the key question should be whether or not global community can harness 
significant technological developments and minimise their risks for the 
betterment of all.
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ТЕХНОЛОГИЈА И ЉУДСКА БЕЗБЕДНОСТ: ИЗАЗОВИ 
И ПРИЛИКЕ

Bülent Sarper AÐIR, ванредни професор 
Универзитет Аднан Мендерес у Ајдину, Економски факултет у Ајдину

Сажетак

Постоји блиска веза између научног и технолошког развоја и питања људске безбед-
ности због револуционарног утицаја нових технологија на различите аспекте живота 
људи. Међутим, иако модерна технологија несумњиво доноси бројне предности људима, 
она има и неке негативне импликације за живот појединаца. Стога ће бити важно ис-
питати светле (прилике) и мрачне (изазовне) стране нових технологија кроз сочиво људ-
ске безбедности због повећања технолошког развоја у области безбедности и недостатка 
релевантне литературе. Наиме, постоји забринутост због безбедносних ризика који про-
излазе из могуће злоупотребе науке и технологије. На пример, док технологије за надзор 
доводе до личне несигурности, неједнака дистрибуција технологије угрожава друштве-
но-економске проблеме људи, посебно у мање развијеним деловима света. Због тога би 
требало искористити Јанус-лице са новим технологијама како би се анализиро и схватио 
њихов утицај на људска бића и њихове безбедносне неприлике.

Кључне речи: људска безбедност, технологија, надзор, неједнакост
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ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ФРЕЈМИНГА У 
СЕКУРИТИЗАЦИЈИ САЈБЕР ПРЕТЊИ

Сажетак: Безбедносне претње у сајбер простору представљају релативно новији вид уг-
рожавања безбедности, те отуда и потреба да се сајбер претње нађу у фокусу истражи-
вача који се баве безбедносно релевантним темама. Имајући у виду да је порекло сајбер 
претњи тешко одредити, као и да је њихове последице тешко предвидети, једно од основ-
них питања јесте питање институционализације реаговања на ове претње. Циљ овог 
рада јесте критички осврт на најчешће коришћене теоријске приступе за смештање сај-
бер претњи у безбедносно релевантне оквире, односно, њихову секуритизацију. Отуда, 
у раду су укратко представљени основни концепт секуритизације на челу са Вејвером и 
концепт фрејминга, при чему је посебан акценат стављен на самосталну примену фреј-
минга као и на комбиновану примену концепта фрејминга претње. Аутор рада настоји 
да укратко прикаже сличности али и битне разлике у приступима и тако допринесе пос-
тојећим дебатама у анализи секуритизације сајбер претњи. Аналитички оквир редефи-
нисаног основног концепта секуритизације помоћу фрејминга не садржи елемент рефе-
рентног објекта и елемент публике. Као основна сличност и заједнички елемент издваја 
се наглашеност структуре. Модификовани аналитички оквир издваја секуритизујућу 
фазу, када су претње тек ступиле на безбедносну агенду, и фазу поновног фрејминга, када 
је питање већ актуелизовано и наглашава њихово преиспитивање од стране безбеднос-
них актера, што у коначном олакшава анализу процеса секуритизације сајбер претњи. 
Кључне речи: секуритизација, фрејминг, сајбер претње, сајбер простор

Увод

Појавом сајбер простора, неминовно се дошло и до питања безбед-
носних претњи у сајбер простору, односно сајбер претњи. За разлику 
од некадашњих претњи које су имале егзактно утврђене узроке и поз-
нате последице, сајбер претњама се тешко може одредити порекло, а 
још теже им се могу сагледати последице које могу утицати на више ни-
воа. Имајући у виду овакву природу сајбер претњи, поставља се питање 
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на који начин треба да се суочимо са новим претњама. Такође, на који 
начин их треба представити као безбедносно релевантне и институци-
онализовати најадекватнији начин суочавања са њима и тиме употпу-
нити безбедносну праксу. Један од могућих начина за институционали-
зацију реаговања на сајбер претње је њихова секуритизација.

Секуритизујући сајбер претње, актер секуритизације тежи да их 
представи као претње које витално угрожавају тачно одређене вред-
ности. Уколико се материјализују, могу изазвати катастрофалне пос-
ледице те је неопходно усвојити одређене мере како би се на адеква-
тан начин супротставили егзистенцијалним претњама. С обзиром да 
је вредност егзистенцијално угрожена, неопходно је усвојити мере по 
хитном поступку. Дакле, секуритизацијом се одступа од редовних по-
литичких процедура и стога је неопходно затражити одобрење од пуб-
лике којој се актер обраћа. Након добијеног одобрења, специјалне мере 
се могу усвојити и постају легитиман, институционализован начин су-
очавања са претњама и тиме се процес секуритизације завршава.

Приликом прегледа најзначајнијих теоријских радова и емпиријс-
ких истраживања који су тематизовали секуритизацију сајбер претњи 
уочили смо већи број приступа помоћу којих су се решавала основ-
на питања безбедности сајбер простора и сајбер претњи, односно 
утврђивања начина како су та питања постала безбедносно релеван-
тна. Тако, уочили смо да су се у анализи користили основни, базич-
ни концепт секуритизације, концепт фрејминга, теорија постављања 
агенде и сајбер секторски приступ.

У овом раду су приказана теоријска промишљања као и налази ем-
пиријских студија о једном од најзначајнијих аспеката редефинисаног 
концепта секуритизације – концепту фрејминга. Најпре су укратко 
представљени базични концепт секуритизације као и концепт фреј-
минга. Затим, посебна пажња је посвећена самосталној примени кон-
цепта приликом које је секуритизација сведена на постављање питања 
на дневно политички ред. На крају, у раду се разматра и комбинована 
примена концепта фрејминга са другим теоријским приступима који 
су значајно редефинисали базични концепт секуритизације.

Концепт секуритизације

Уле Вејвер у основи одређује да је „безбедност акт… говорећи да 
је нешто учињено” (1995: 55). Суштински, „безбедност је говорни 
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чин” (1995: 55), а секуритизација се посматра у смислу моћи политике 
концепта” (Buzan et al., 1998: 32). Стога, можемо претпоставити да за 
представљање и конструкцију безбедности није неопходно постојање 
објективне претње већ покушај њеног одређивања кроз процес секу-
ритизације. Са друге стране, проучавање секуритизације не би треба-
ло да се односи на „претње које стварно угрожавају нешто јер би то 
захтевало објективно мерило безбедности, коју теорија безбедности 
није могла да пружи” (Buzan et al., 1998: 32). То значи да секуритиза-
цију треба сагледати као „средство за разумевање процеса конструк-
ције онога што сматрамо претњом и колективно одговорити на њу. 
Сам процес секуритизације је оно што се у теорији о језику назива 
говорни чин” (Buzan et al., 1998: 2�).

Према мишљењу Бузана и сарадника сва јавна питања се могу од-
редити као неполитизована, политизована и на крају, секуритизова-
на. Последично, секуритизација онда представља „екстреман вид по-
литизације” (Buzan et al., 1998: 23). Овакво одређење секуритизације 
наметнуло је потребу за одређењем специфичних критеријума који 
би омогућили разликовање питања која би се решавала на нивоу ре-
довних политичких процедура, а која не. С тим у вези, неопходно је 
да постоји претња која је тако високог интензитета, да би последице 
њеног материјализовања угрозиле егзистенцију референтног објекта. 
Тачније, питања која се тичу безбедности морају бити сагледана кроз 
„егзистенцијалне претње по референтни објекат које секуритизујући 
актер означава и на тај начин ствара подршку за спровођење спе-
цијалних мера изван правила која би их иначе ограничавала” (Buzan 
et al., 1998: 5). Као главни елементи концепта секуритизације издвајају 
се: секуритизујући актери, функционални актери, говорни чин, пуб-
лика и специјалне мере. 

Треба истаћи чињеницу да је управо елемент публике био један од 
водећих предмета конструктивних критика у периоду после коначног 
утемељења концепта секуритизације. Ово стога што нису нормативно 
одређени критеријуми који одређују када је публика убеђена у говорне 
чинове секуритизујућег актера. Публика представља оне којима се се-
куритизујући актери обраћају и од ње зависи да ли ће неки секурити-
зујући потез бити успешан и добити „титулу” успешно спроведене се-
куритизације или ће пак остати само на нивоу секуритизујућег потеза. 

Велику улогу публике у процесу секуритизације наводе и остали 
аутори наглашавајући да је она пресудна када је примена овог концеп-
та у питању јер публика заправо овлашћује секуритизујућег актера да 
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примени специјалне мере прихватањем његовог секуритизујућег по-
теза (Balzacq, 2010). 

С обзиром да је секуритизација формулисана као крајње интер-
сујбективна категорија, на трагу питања о успешности, односно не-
успешности секуритизације као практичног уздизања одређеног пи-
тања на безбедносну агенду, неминовно се морамо осврнути на пи-
тање услова који доприносе њеној успешности. На основу срећних 
услова које су формулисали Серл и Остин у оквиру теорије говорних 
чинова као интелектуалне претходнице концепта секуритизације, 
Вејвер (Wæver, 2003: 14–15) развија олакшавајуће услове за успешан 
безбедносни говорни акт:

1. Захтев који је у основи говорног чина мора испоштовати без-
бедносну граматику и оформити јаку везу (тачку без повратка 
или могућег излаза) са егзистенцијалном претњом.

2. Секуритизујући актер, који делује са позиције ауторитета, мора 
поседовати социјални капитал.

3. Морају постојати одређење историјске околности у вези са 
претњом. Дакле, већа је вероватноћа да ће секуритизација бити 
успешна уколико постоје околности које јој иду на руку – при-
суство тенкова, непријатељска осећања или загађене воде. 

На крају, Вејвер закључује да ово нису неопходни услови, али сва-
како олакшавају сам процес конструисања претњи, у смислу да би 
требало да позитивно утичу и на крају доведу до успешног процеса 
секуритизације (Wæver, 2003).

Концепт фрејминга

Имајући у виду претпоставку о значају фрејминга као концепта 
који може помоћи секуритизацију одређеног питања, сматрамо да 
га је неопходно укратко представити. Такође, значајно је и због упо-
ређивања концепта фрејминга са базичним концептом секуритиза-
ције али и због упоређивања са делимично модификованим условима 
фрејминга који се у каснијим радовима појављују. Дакле, све наведено 
ће нам омогућити боље разумевање оба концепта, али и дати могућ-
ност да се утврде заједнички именитељи и особине, и на крају, омо-
гућити критичку анализу оба концепта.

С тим у вези, Ериксон износи став да је за разумевање политике 
претње неопходно користити концепт фрејминга. Иначе, Шун и Раин 



Примена концепта фрејминга у секуритизацији сајбер претњи 159

(Schoen and Rein, 1994: 29) фрејминг представљају као „симболичко 
такмичење више друштвених значења неког домена питања, где зна-
чење имплицира не само оно што је у питању, већ и оно што треба 
учинити” (уп. Eriksson, 2001б: 211). Имајући у виду овакво одређење 
концепта, потпуно оправдано се политички процес фрејминга претње 
посматра како се неко питање види или пак конструише као нешто 
од чега се бојимо, или чега би требало да се бојимо. Стога концепт 
фрејминга „наглашава перцептивни, интерпретативни и репрезента-
тивни аспект безбедности. Претње, ризици, опасности – или како год 
их назовемо – су све слике са негативном конотацијом. Ово корес-
пондира са одређењем претњи у концепту секуритизације” (Eriksson, 
2001б: 212). Такође, „у концепту фрејминга прави се разлика између 
дијагностичке и прогностичке функције оквира (Snow and Benford, 
1992). Дијагностичка функција говори о дијагнози посматраног про-
блема, који се односи на идентификацију узрока проблема. Прогнос-
тичка функција говори о потрази за решењима одређеног проблема” 
(SchoÈn and Rein, 1994: 29, према Eriksson, 2001б: 212).

Ериксон (2001б: 212–13) одређује четири услова која могу побољ-
шати фрејминг одређене претње. То су:

1. актер фрејминга
2. тип референтног објекта
3. карактеристике оквира/фрејма
4. континуитет или промена оквира 

Начелно, актер фрејминга је заправо онај актер који тежи да од-
ређену појаву или питање представи на начин који је претходно 
утврђен и који има одређени циљ. С тим у вези, а за разлику од ба-
зичног концепта секуритизације, у концепту фрејминга „свако може 
бити актер фрејминга” (Eriksson, 2001б: 212). Овако широко одређење 
актера може имати негативне последице, јер појам „свако”, најблаже 
речено проузрокује недоумице и неодређеност. Са друге стране, поре-
дећи наведене актере са секуритизујућим актерима из базичног кон-
цепта, али и са нагласком да ти актери морају имати утицај, степен 
неодређености се смањује. Тако, актери фрејминга су најчешће „по-
литичари, бирократе, експерти, медији, утицајне групе и академски 
радници” (Eriksson, 2001б: 212). 

Следећи услов се односи на тип референтног објекта. Референт-
ни објекат, као и у базичном концепту секуритизације, односи се на 
оно што би требало да се заштити, односно требало би да упућује на 
вредност која је фокусу нашег проматрања егзистенцијалних претњи. 
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Важна поставка за овај услов представља питање да ли ће фрејминг 
одређеног питања имати такав утицај који ће изазвати одређене реак-
ције у друштву или пак не. Приметно, овај услов је у вези за првим ус-
ловом те се истиче да у први план долазе „медији који су често најзна-
чајнији актер фрејминга одређених догађаја” (Eriksson, 2001б: 213).

Када је реч о трећем услову – карактеристикама оквира, различи-
те оквире као део безбедносних претњи можемо одредити као огра-
ничене, отворене и оријентисане ка претњи (Eriksson, 2001: 159). С 
обзиром да представљају одређена питања која угрожавају виталне 
вредности, попут суверенитета државе, то им даје епитет ограниче-
ности. Насупрот, они су релативно отворени јер се односе на све оно 
што је у вези са фрејмингом сајбер претњи попут интернет операција, 
интернет ратовања, ИТ безбедношћу и слично. Оваква природа ок-
вира омогућава постизање консензуса који је неопходан за смештање, 
односно постављање тематизованог питања у сферу питања безбед-
ности. Такође, омогућује свим заинтересованим актерима да се укљу-
че у решавање таквог питања укључујући државне, недржавне, јавне, 
цивилне, војне и друге структуре (Eriksson, 2001: 159–1�0). Следећи 
услов се односи на континуитет или промену оквира. Наиме, следећи 
претходни услов о потенцијалном изазивању одређених реакција, а 
у вези са референтним објектом, наводи да „је процес фрејминга под 
утицајем степена консензуса или конфликта” (Eriksson, 2001б: 213). 
Ово стога, што се питања која су већ представљана као претња у ду-
жем временском периоду, односно у континуитету, могу успешније 
представити као безбедносно релевантна. Са друге стране, имајући 
у виду асиметричну природу сајбер претњи, нагласак је стављен и на 
могућност да се оквир претње промени.

Самостална примена концепта фрејминга

Овако одредивши концепт фрејминга, Ериксон се у свом раду ба-
вио питањем зашто су информационе технологије секуритизоване 
само касних 1990-их година када су рањивости рачунара биле пре-
познате још од почетка њихове употребе. У основи овог питања треба 
истаћи чињеницу да се тек 1990-их година препознао проблем сајбер 
претњи и да се због тога тад и нашао у центру пажње доносиоца по-
литичких одлука, а самим тим и постављен на дневни ред, да би се 
касније уврстио у безбедносну и политичку агенду Краљевине Швед-
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ске (Eriksson, 2001). Када се коначно препознао значај и улога инфор-
мационих технологија у свеукупном систему функционисања држа-
ве, Ериксон истиче да на сцену ступају „владини експерти и аналити-
чари из војно-бирократског безбедносног естаблишмента” (Eriksson, 
2001: 150). Имајући у виду новонастале актере, потпуно јасно постаје 
да примат у даљем успостављању безбедносне агенде у ИТ сфери ипак 
преузима држава. До тада, експерти из приватног сектора су суштинс-
ки били посматрани као неко ко има искључиво консултативну улогу. 
Слично, и Нисенбаум је утврдила да технички експерти из приватног 
сектора због свог специфичног знања поседују ауторитет у темати-
зовању сајбер претњи (Nissenbaum, 2005). Међутим, поред наведене 
консултативне улоге, разни владини експерти преузимају улогу неко-
га ко треба да одлучи шта треба да се постави на безбедносну агенду. 
Тачније, од њих је затражено да „сазнају који су безбедносни пробле-
ми у новонасталој ситуацији... као и да идентификују нове изазове и 
проблеме” (Eriksson, 2001: 151).

Суштину проблема у ИТ сфери према Ериксону (2001) пред-
стављају: догађаји, структурни услови и актери. Велики број догађаја 
се десио који су неповољно утицали на безбедност државе попут од-
ређених напада хакера, вируса итд. Ови догађаји, такође су неповољно 
утицали на погледе државних органа према слабости структуре која 
је угрожена. На крају, постоји велики број актера, нарочито не-држав-
них који могу угрозити државну структуру. Самим развојем техноло-
гије и распрострањености њене употребе, број актера који могу уг-
розити државну структуру је практично неограничен. Наведена три 
проблема суштински представљају егзистенцијалну претњу по суве-
ренитет државе и као такви они су заправо извор за секуритизацију 
сајбер претњи (Eriksson, 2001).

Када је реч о секуритизацији, тј. поређењу са тим концептом, Ерик-
сон сматра да се фрејминг ИТ као безбедносно политичког проблема 
изједначава са секуритизацијом. Додатно, када се ствари сагледају из 
потпуне перспективе фрејминга, секуритизација је само један од ти-
пова фрејминга претње, премда један од најзначајнијих. Као пример, 
наводи одређене радње када се информационе технологије сагледају 
као неегзистенцијалне претње, односно оне које не захтевају примену 
специјалних мера, попут јавних дебата о приватности појединаца на 
интернету (Eriksson, 2001б). Слично, и Вуори је у свом редефиниса-
ном концепту секуритизације као један од разлога за њену употребу 
навео постављање питања на дневни ред (Vuori, 2011).
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Комбинована примена концепта фрејминга

Следећи теоријски континуитет када је у питању концепт фреј-
минга претње (Eriksson, 2001, Eriksson, 2001б), Бендрат и сарадници 
у свом раду су истраживали како је сајбер простор постао доминан-
тан фактор у безбедносној политици САД (Bendrath et al., 2007). Ау-
тори настоје да редефинишу базични концепт секуритизације помоћу 
концепта фрејминга. Као разлог за ово, помињу већ уочен аргумент 
о фрејмингу претњи које не представљају егзистенцијалну претњу 
по суверенитет државе (уп. Eriksson, 2001б) попут претњи које се са-
гледавају из угла концепта заједничке безбедности или кооперативне 
безбедности (Bendrath et al., 2007). Последично, у аналитичком окви-
ру њиховог истраживања налазе се четири елемента. То су:

1. актери фрејминга
2. карактеристике оквира
3. услови контекста
4. Општи елемент – обрасци континуитета или промена

Прво што уочавамо је да се у редефинисаном концепту секуритиза-
ције није нашао елемент референтног објекта, као ни елемент публике. 
На основу пређашње утврђених четири услова који могу побољшати 
концепт фрејминга (уп. Eriksson, 2001б), сада су у истраживачком фо-
кусу три елемента, с тим што је раније утврђени четврти услов (конти-
нуитет или промена оквира) сада постао нека врста општег елемента, тј. 
елемента који прожима остала три. Имајући у виду уочене сличности, 
сматрамо да је неопходно представити уочене разлике у приступима.

Наиме, трећи елемент обухвата услове контекста који се односе на 
структуру, али и културу у оквиру политичког естаблишмента, као 
и отворености самог процеса (Bendrath et al., 2007). Наглашеност на 
структури је и до сада био заједнички именитељ, међутим иноватив-
но је представљен нагласак на културним вредностима које додатно 
утичу на коначни фрејминг претње. Даље, када је реч о отворености 
процеса аутори су сагласни са Ериксоном да процес фрејминга није 
статичан те да је неопходно оставити простор за евентуалне промене 
и надградњу, а све то уз поштовање општег услова – образаца конти-
нуитета или промена оквира (Bendrath et al., 2007).

Делимично редефинисан концепт фрејминга у комбинацији са ба-
зичним концептом секуритизације је примењен у анализи безбеднос-
не политике САД. Анализирани су периоди владавине Била Клинто-
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на, а онда и Џорџа Буша. Уочено је да су бројни потези како државног, 
тако и не-државног сектора, а који су постављали одређена сајбер пи-
тања на агенду, суштински представљали фрејминг претње. Ово сто-
га, што је у првом периоду анализе уочен веома мали број позива на 
усвајање специјалних мера. Такође, као последица пренаглашености 
фрејминга терористичких аката у сајбер простору, извели су закљу-
чак да је у наведено време примарни референтни објекат сајбер без-
бедности била инфраструктура (Bendrath et al., 2007).

У другом периоду анализе уочено је постепено удаљавање од фреј-
минга сајбер тероризма као и промена агенде у смислу тематизовања 
међудржавног сајбер рата. Резултати су показали да је администра-
ција спроводила „реторичку секуритизацију” (Bendrath et al., 2007: 
71) слично као и у првом периоду. Са друге стране, терористички на-
пад 11. септембра поново је условио померање агенде и поновно ак-
тивирање питања сајбер тероризма као претње. Овог пута акценат је 
био на угрожавању државног суверенитета. Такође, масовна секури-
тизација сајбер претњи додатно је појачана глобалним ратом против 
тероризма у којем су пресудну улогу имали медији поредећи напад са 
Перл Харбором. Све ово био је основ за реакцију државе и у том смис-
лу је био усвојен USA Patriot Act, као најзначајнија специјална мера 
(Bendrath et al., 2007).

На крају, аутори износе тврдњу о секуритизацији као концепту 
који је изузетно битан у анализи сајбер претњи али са одређеним ог-
раничењима. Наиме, за време мандата Клинтона и Буша (до напада 
11. септембра) исправно су закључили да је реч о секуритизујућим 
потезима, а не успешној секуритизацији. Због овога „секуритизација 
не успева да докучи ширину перцепције и позиције сајбер претњи … 
стога је обухватнији приступ политике претњи морао бити додатно 
усвојен који је укључује, али иде изнад секуритизације” (Bendrath et 
al., 2007: 79–80). 

Миријам Дан Кавелти је у својим радовима истраживала сајбер 
претње комбинујући неколико теоријских приступа: секуритизацију, 
концепт фрејминга и теорију постављања Џона Кингдона (Cavelty, 
2008). Такође и Кавелти следи теоријске поставке Ериксона када је у 
питању концепт фрејминга с тим да је у коначном, модификованом 
аналитичком оквиру одредила две технички одвојиве фазе: секури-
тизујућу фазу и фазу поновног фрејминга (2008: 35–3�). Сматрамо да 
је од изузетно велике важности поменута дистинкција на две фазе јер 
она заправо олакшава анализу целокупног процеса секуритизације 
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сајбер претњи. Приметно, секуритизујућа фаза аналитички припада 
базичном концепту секуритизације и она посматра претње од самог 
њиховог ступања на безбедносну агенду. Међутим, она иде и изнад 
тога, јер имајући у виду целокупну њену логику, у овој фази се може 
утврдити како је неко питање постало толико битно у смислу да ег-
зистенцијално угрожава одређени објекат те је добило епитет урген-
тности и приоритет када је реч о његовом институционалном реша-
вању што и јесте коначни циљ процеса секуритизације.

Друга фаза наступа када је одређено питање већ актуелизовано 
и постављено на безбедносну агенду. Имајући у виду одлике сајбер 
претњи, али и константни техничко-технолошки напредак и свеукуп-
ну повезаност информационих технологија и друштва у целини, са 
сигурношћу можемо рећи да није довољно једном одредити претње, 
већ се стално морају преиспитивати нове могућности и њихове без-
бедносне импликације. Приметно, друга, фаза поновног фрејминга 
аналитички припада концепту фрејминга и то трећем елементу до-
датно развијеним од стране Бендрата и сарадника где се наглашава 
могућност промене перцепције самих претњи. Управо овај додатак је 
оличен у аналитички одвојеној фази поновног фрејминга претње. 

Анализа друге фазе (поновни фрејминг) је показала да су најваж-
нији инциденти (бомбашки напад у Оклахоми и напад 11. септембра) 
условили реактивирање тематизовања сајбер претњи у смислу везе са 
тероризмом. Анализом је утврђено да је питање публике ирелевант-
но, као и да је само важна резонанца оквира1. Ово стога што је више 
битно то шта је усвојено, односно постало контра мера. Иако су пи-
тања сајбер претњи више него јасно представљена као претња наци-
оналној безбедности, то се односило само на реторичку секуритиза-
цију2 те се у односу на одређења из базичног концепта закључује да је 
реч о неуспешној секуритизацији (Cavelty, 2008).

Закључујући да је секуритизација неуспешна и да је наступила нова 
логика безбедности3, ауторка сматра да би решење могло бити у усме-

1 Кавелти следи већ изнесене ставове о фрејмингу, те наглашава само резонанцу оквира. Резо-
нанца оквира подразумева да садржај фрејма (оквира) треба да апелује на вредности и уверења 
публике уколико се жели постићи већа ефикасност процеса фрејминга. Након позитивне резо-
нанце, следе и исходи (политичке одлуке или специјалне мере) (Cavelty, 2008). 

2 До истог закључка су дошли и Бендрат и сарадници (Bendrath et al., 2007) али само за период до 
догађаја 11. септембра. Након тога долази до успешне секуритизације усвајањем специјалних 
мера у виду USA Patriot Act. У том случају је дакле секуритизација била успешна док Кавелти 
негира постојање специјалних мера јер су то документи који доводе до промене у виду политич-
ких, а не ванредних, специјалних мера.

3 Нова логика безбедности се односи и на „изградњу резилијентности и редундантности наци-
оналних инфраструктура кроз мере сајбер безбедности и друга средства. То значи да се мере 
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равању истраживачког фокуса на ризик и управљање њиме. Такође, 
с обзиром да је секуритизација реторичка, можда би помогла „рето-
ричка десекуритизација” (Cavelty, 2008: 141). С тим у вези, питање сај-
бер претњи би могло бити третирано и из угла економије, односно 
тржишта где би се интернет посматрао као јавно добро и тиме би се 
смањио велики део проблема информационе инфраструктуре, а онда 
и смањила рањивост друштва (Suter, 2007, према Cavelty, 2008: 142).

Слично, и Рош у свом раду износи став о потреби укључивања де-
секуритизације у анализу имајући у виду да се она одређује и као би-
нарни аспект секуритизације (Roush, 2015). Такође, и Хансен истиче 
важност десекуритизације и развија четири политичке форме десе-
куритизације: промена кроз стабилизацију, замена места, реартику-
лација, ућуткивање (Hansen, 2012: 539–544).

Закључак

Овај рад имао је за циљ представљање кључних теоријских и ем-
пиријских академских дебата у вези са тематизацијом секуритизације 
сајбер претњи. С обзиром да базични концепт није предвидео могућ-
ност анализе сајбер претњи као и на основне недостатке базичног 
концепта у смислу додатних одређења елемента публике, истражива-
чи су користили помоћне приступе сматрајући их адекватним. Како 
је концепт фрејминга један од најзначајнијих аспеката редефинисаног 
концепта секуритизације сајбер претњи, у раду су укратко приказане 
сличности али и битне разлике у модификованим приступима.

Ериксон је користећи концепт фрејминга у својој анализи, одредио 
секуритизацију као најзначајнији вид фрејминга. На неки начин тиме 
је спустио критеријум за успешно спроведену секуритизацију, изјед-
начавајући је са једноставним постављањем неког питања на дневно 
политички ред. Такође, према Вуорију разлог за употребу секурити-
зације може бити постављање питања на дневни ред. За разлику од 
Ериксоновог одређења секуритизације на основу концепта фрејмин-
га, Вуори је своје одређење засновао на потпунијој логици илокуцио-
ног чина која је у основи секуритизације. 

информационе безбедности… могу укључити у широк спектар мера националне безбедности. 
У овој новој логици безбедности, два супротна појма безбедности, техничка безбедност и наци-
онална безбедност су постале једно” (Cavelty, 2008: 137). Слично, Нисенбаум закључује о јединс-
тву техничке и сајбер безбедности (Nissenbaum, 2005).
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У каснијем раду, аутори Бендрат, Ериксон и Ђакомело се ослањају 
на већ утврђен Ериксонов концепт фрејминга и тврдњу о немогућнос-
ти аналитичког захвата и на неегзистенцијалне претње те су га упоре-
до и користили јер „секуритизација не успева да докучи ширину пер-
цепције и позиције сајбер претњи” (Bendrath et al., 2007: 79). Такође, 
мењају почетни Ериксонов аналитички модел за фрејминг претње у 
смислу додавања обједињујућег елемента као и стављања нагласка на 
културне вредности као један од најзначајнијих поделемената услова 
контекста. 

Кавелти је такође у својим радовима поред осталог користи и кон-
цепт фрејминга, те износи став о ирелевантности публике наглаша-
вајући само резонанцу оквира (Cavelty, 2008). Са друге стране, Кавел-
ти заступа став о праћењу секуритизујућег процеса у две фазе и то: 
секуритизујуће фазе (из базичног концепта секуритизације) и фазе 
поновног фрејминга (из концепта фрејминга) при чему је анализа 
знатно олакшана.

Када је реч о актерима секуритизације, државни актери попут екс-
перата и аналитичара из војне сфере преузимају примат у новонаста-
лој празнини у дотадашњим државним стратешким и доктринарним 
опредељењима и одређењима када су сајбер претње у питању. Самим 
тим, дошло је до тога да се проблем информационих технологија ре-
шава из угла традиционалних војно-безбедносних структура, чиме су 
они постали доминанти протагонисти у решавању проблема сајбер 
претњи. Такође, неизоставно је поменути питање медија при чему су 
закључци опречни. Наиме, док је код Ериксона, (2001, 2001б) Бендра-
та и сарадника (2007) фактор медија значајан до те мере да су га пред-
ставили као актера фрејминга, Кавелти је фактор медија свела знатно 
ниже у смислу скретања пажње публици, а не у смислу „обликовања 
питања у процесу” (2008: 40). 

На основу примене фрејминга у овом раду, ближи смо уверењу да 
није реч о секуритизацији као виду фрејминга, већ да фрејминг може 
да помогне секуритизацији. Ово стога што су у концепту фрејминга 
битна четири аналитичка елемента: актери фрејминга, карактеристи-
ке оквира, услови контекста и обрасци континуитета или промена. 
Питање публике се уопште и не разматра, јер није ни предмет анали-
зе. Такође, у базичном концепту нагласак је на представљању претњи 
које витално, егзистенцијално угрожавају референти објекат те неег-
зистенцијалне претње на којим поменути аутори инсистирају, не би 
требало ни да буду предмет анализе. Иако се на основу елемената јас-
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но види да је заправо секуритизација шира (јер има и елемент публи-
ке), ипак сматрамо да фрејминг и секуритизацију треба сагледати као 
аналитички два одвојена концепта који би уз комплементарну при-
мену дали значајније и комплетније увиде у вези са начином пред-
стављања одређеног питања као безбедносно релевантног. На крају, 
уколико прихватимо тврдњу о новој логици безбедности, неизостав-
но се морамо осврнути и на концепт десекуритизације како би анали-
за била потпуна.
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THE APLICATION OF THE CONCEPT OF FRAMING 
IN THE SECURITIZATION OF CYBER THREATS 

Marko Gnjatović 
Master of Security Studies

Summary

Security threats in cyberspace are relatively new type of threats, and hence there is a need to 
place these threats in the focus of security-oriented researchers. Bearing in mind that the origin 
of cyber threats is difficult to determine, and that their consequences are difficult to predict, one 
of the main questions in the analysis is the question of institutionalization of the response to 
these threats. Therefore, the aim of this paper is a critical overview of the most frequently used 
theoretical approaches for placing cyber threats in security-relevant framework, that is, their se-
curitization. Hence, the paper summarizes the basic concept of securitization initially developed 
by Waever and the concept of framing, with particular emphasis on the independent application 
of framing, as well as the combined application of the framing concept. The author briefly high-
lights similarities, but also important differences in approaches, and thus contributes to exist-
ing debates in the analysis of the securitization of cyber threats. The analytical framework of the 
now redefined basic concept of securitization through framing does not contain the elements of 
referent object and the audience. The basic similarity and common element is still the emphasis 
on the structure. A modified analytical framework separates the phase of securitization, when 
threats have just entered the security agenda, and the re-framing phase, when the issue has al-
ready been actualized and emphasizes their reassessment by security actors, which ultimately 
facilitates the analysis of the process of securitization of cyber threats.

Key words: securitization, framing, cyber threats, cyberspace
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ЦИВИЛНА ОДБРАНА У СИСТЕМУ 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

Сажетак: Чланак се бави сагледавањем места и улоге цивилне одбране у систему наци-
оналне безбедности Руске Федерације (РФ). Следствено томе, проблем истраживања је 
систем националне безбедности, док је предмет истраживања систем цивилне одбране. 
У раду су размотрене основе система националне безбедности државе, стратешки наци-
онални приоритеи и њихови елементи, као и претње и опасности које утичу на стање 
тог система. Истакнуто је који фактори утичу на систем безбедности, које мере по-
већавају степен заштите становништва, материјалних и културних вредности и шта 
је то што утиче на развој цивилне одбране. Новину у раду представља објашњење сис-
тема заштите становништва и територије у ванредним ситуацијама мирнодопског и 
ратног времена. Примењујући „метод приоритета”, понуђени су предлози везани за редо-
след реализације задатака државне политике у области цивилне одбране до 2030. године. 
Такође, предложени су критеријуми за оцену ефикасности реализације државне политике 
у области цивилне одбране и система националне безбедности у целини. Научно-прак-
тична вредност рада везана је за чињеницу да је цивилна одбрана важан елемент од-
брамбене способности државе а њен циљ јесте задовољавање потреба државе и друштва 
у сфери безбедности.
Кључне речи: националнa безбедност, претње и опасности, цивилна одбрана, ванредна 
ситуација, државна политика.

Глобални проблеми и противречности 
савременог света

У 21. веку, све већи утицај на развој друштва остварују глобал-
ни проблеми изазвани противречностима односа човека према при-
роди као и унутар самог друштва. Линија која разграничава те про-
тивречности понекад је тешко уочљива (слика 1). Такође, развој ци-
вилизације и свест човека о природи и узроцима противречности у 
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свету, нису довели до превазилажења рата као средства за решавање 
међудржавних, религиозних, етничких, класних и других сукоба. „Са 
развојем човека као разумног и свесног бића, и усавршавањем њего-
ве заједнице, чињени су стални напори да се рат, као начин решавања 
сукоба и остваривања групних интереса, превазиђе. Међутим, упо-
редо са бројним настојањима да се односи међу људима и државама 
уреде на правним основама и без употребе силе, текао је и процес 
усавршавања средстава за уништавање, развоја војне организације, 
стратегије и тактике. Узалудни су били сви апели на разум, човечност, 
морална начела и религијске догме. За ротеклих 5� векова, вођено је 
преко 14.500 различитих ратова у којима је погинуло око 3,5 милијар-
ди људи” (Младеновић, 201�).

Постојање и јачање тих противречности, представља озбиљну претњу 
обезбеђењу нормалног живота људи. У вези са тим, у животу савременог 
човека све више простора заузимају бриге везане за превладавање криз-
них ситуација којима је данас својствен висок степен ризика.

Слика 1. Глобални проблеми. Противречност односа природе 
и човека унутар друштва

Свака држава, у мањој или већој мери, брине о својој националној 
безбедности, под којом се подразумева стање заштићености личнос-
ти, друштва и државе од спољних и унутрашњих угрожавања, обез-
беђење остваривања уставних права и слобода грађана, достојан ква-
литет и ниво живота, очување суверености, независности, терито-
ријалне целовитости земље као и постојан социјално-економски раз-
вој (Указ председника РФ № �83, 2015).

Као што је напред већ истакнуто, у овом раду, ћемо покушати да 
одредимо место и улогу цивилне одбране у систему националне без-
бедности државе.
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У ширем смислу, најједноставније речено, безбедност – то је стање 
при коме некоме или нечему не прети нека опасност. Ипак, ако упо-
редимо ово схватање с постулатима теорије безбедности, видећемо да 
је тако нешто немогуће: ова или она опасност постоји непрестано. По-
лазећи од овог става, боље је рећи да је безбедност – стање заштиће-
ности од постојећих опасности.

То значи да између објекта заштите и опасности или претње, пос-
тоји нека заштитна баријера која се састоји од одређених мера ор-
ганизационог, техничког и другог карактера које примењује обје-
кат заштите. Безбедност је комплексна појава. Она може имати вој-
ну, државну, друштвену, економску, духовну, политичку, социјалну и 
друге димензије. Може се рећи да је безбедност предметна, односно 
да је не можемо посматрати без објекта (предмета) угрожавања (Ен-
цикопедијски речник, 2015).

У актуелном тренутку, у свету се развија сложена геополитичка 
и војно-политичка ситуација, која се манифестује и кроз спољне и 
унутрашње претње безбедности (слиак 2) (Костров, 2015). 

Те претње су увек везане за циљну делатност одређених субјеката 
који се залажу за реализацију сопствених интереса. Њих такође мо-
рамо разматрати у контексту различитих претњи које могу да нанесу 
одређену штету, несрећу или сметњу нормалној људској делатности.

За разлику од претњи које су увек изазване социјалним факторима 
и силама, опасности се, поред социјалног деловања, појављују и као 
резултат природних појава, елементарних непогода и катастрофа тех-
ногеног карактера.

Слика 2. Спољне и унутрашње претње националној безбедности 
државе
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Анализа показаних претњи указује на неопходност: разраде нових 
приступа, односно оптималних модела за решавање проблема нацио-
налбе безбедности; усредсређивања напора на јачање унутрашњег је-
динства друштва, обезбеђење социјалне стабилности, међунационал-
не и религијске трпељивости, уклањање структуралних дисбаланса 
у економији и њене модернизације; вођење отворене, рационалне и 
прагматске спољне политике која искључује конфронтацију (у оквиру 
тога и трку у наоружању); утицаја на развој међдржавних односа на 
принципима међународног права и обезбеђења поуздане безбеднос-
ти државе; развоја узајамно корисне и равноправне трговинско-еко-
номске сарадње; употребе политичких, правних и дипломатских инс-
трумената у области међународне безбедности; употребе војне силе 
ради заштите националних интереса, само ако су сви облици нена-
силних мера били неефикасни.

При изради различитих планова и програма дејства ради заштите 
националне безбедности, морају се у потпуности размотрити потен-
цијалне претње и опасности. 

У последњих неколико година, на карактер међународне и унутра-
шње ситуације веома снажно утиче сукоб у глобалном информацио-
ном простору, због жеље неких земаља да користе информационе и 
комуникационе технологије ради остваривања сопствених геополи-
тичких циљева, укључујући и манипулацију јавним мњењем и фалси-
фиковање историје (види слику 3) (Панарин, 2017). 

Глобализација у области медија испољава се кроз уједначавање 
мишљења и укуса путем избора и унифицирања информација.

Концентарцијом и централизацијом медија, политички центри 
моћи непосредно утичу на пласирање жељених информација и тако 
дизајнирају свакодневицу према одређеном моделу...Сателитска и 
кабловска телевизија, а затим Интернет, означили су крај државног 
монопола у сфери расподеле културне продукције на сопственој те-
риторији. Данас се укус, мода, понашање па и истина усмеравају из 
једног центра, независно од локалних традиција и потреба а често и 
насупрот њима. (Килибарда и сар., 2014).

Новину, у том смислу, представља и употреба нових средстава – тзв. 
когнитивно оружје. Примери његове примене и последица уочљиви 
су широм света. Ова чињеница захтева увођење у систем обезбеђи-
вања националне безбедности снаге и средства за борбу против ин-
формативно-пропагандне делатности.
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Сходно томе, посебан значај у систему планирања, добијају мере 
тајности управљања, комплексног маскирања, дезинформације ком-
биноване с оперативним акцијама, и сл.

Слика 3. Супротстављеност у глобалном (светском) 
информационом пространству

Према истраживању Сверуског центра за испитивање јавног мњења, 
упркос чињеници да становници Руске Федерације у великој мери смат-
рају да су односи међу државама стабилни (45%), више од трећине ис-
питаника стоји на становишту да се у свету ипак дешавају алармант-
ни процеси, и да је ситуацију напета и непријатељска. Оптимиста, који 
мисле да је у свету све добронамерно и позитивно, је само 13%.

Већина Руса не очекује трећи светски рат – �5% и не види никакве 
знаке његовог присуства. Међу онима који сматрају да је нови рат на 
помолу, као индикаторе тога наводе сукобе на Блиском истоку (9%), 
проблематичну ситуацију у свету у целини (5%), агресивну политику 
САД (4%) и један број локалних ратова (3%) (ВЦИОМ, 2013).

На основу горе наведеног може се закључити да процес форми-
рања новог светског поретка прати раст глобалне и регионалне неста-
билности. Интензивирају се противречности условљене неравномер-
ностима глобалног развоја, повећавањем јаза између развијених и 
неразвијених земаља, борбом за ресурсе и тржиште, контролом над 
транспортним коридорима.

Конкуренција међу државама постаје све универзалнија и обухва-
та вредности и моделе друштвеног развоја, људске, научне и техно-
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лошке потенцијале. Од посебног значаја у овом процесу има лидерс-
тво у освајању ресурса океана и Арктике. У борби за утицај у међуна-
родној арени, ангажован је читав спектар политичких, економских и 
финансијских института. Све више се користе потенцијали специјал-
них служби.

Систем националне безбедности РФ

Подсетимо се да обезбеђење националне безбедности државе под-
разумева реализацију политичких, војних, организационих, друшт-
вено-економских, информативних и других мера које предузимају 
органи власти и локалних самоуправа у сарадњи са институцијама 
цивилног друштва с циљем очувања националног државног интереса 
и супротстављања безбедносним ризицима и претњама (Указ пред-
седника РФ № �83, 2015). 

У суштини, систем националне безбедности је скуп органа држав-
не власти и органа локалне самоуправе који реализују државну поли-
тику у сфери обезбеђења националне безбедности, користећи снаге 
и средства из своје надлежности (Указ председника РФ № �83, 2015). 
Анализа овог система омогућава нам да закључимо да се обезбеђење 
националних интереса, практично у свим државама, реализује про-
вођењем следећих стратешких националних приоритета: – одбрана 
земље; – државна и друштвена безбедност; – побољшање квалитета 
живота грађана; – економски раст; – наука, технологија и образовање; 
– здравље; – култура; – екологија живих система и управљања живот-
ном средином; – стратешка стабилност и равноправно стратешко пар-
тнерство. Надлежност за реализацију ових приоритета припада свим 
гранама државне власти: законодавној, извршној и судској (слика 4).

Заштита становништва и територије од последица ванредних си-
туација у време мира и рата, одвија се углавном кроз два стратешка 
национална приоритета: одбране и осигурања државне и друштвене 
безбедности, које су у тесној сарадњи са другим националним при-
оритетима.
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Слика 4. Систем обезбеђења националне безбедности државе

На бази горе истакнутих националних приоритета, функционишу 
два сложена система: систем за превенцију и ликвидацију последица 
ванредне ситуације, и цивилна одбрана. У неким земљама, формира 
се један – обједињен систем: цивилна заштита, који реализујуе обе на-
ведене функције.

Цивилна одбрана као део система националне безбедности

Размотримо детаљније случај када се образују два система. У суш-
тини, систем цивилне одбране је заправо резерва јединственог сис-
тема превенције и ликвидације последица ванредних ситуација. Рус-
ки министар за ванредне ситуације Владимир Пучков напомиње да 
је „неизоставни задатак државних органа, обезбеђење цивилној од-
брани, статуса федеративног резервног система. Логично је питање 
– „Зашто?”. Због тога што јединствен државни систем превенције и 
ликвидације последица ванредних ситуација непрекидно ради у мир-
нодопским условиманачина у три различита режима: уобичајена сва-
кодневна активност, повећана спремност и ванредна ситуација (Фе-
дерални закон № �8ФЗ, 1994 и Указ Владе РФ № 794). 

Током преласка из мирнодопског у ратно стање, овај систем се 
обједињује са системом цивилне одбране. Цивилна одбрана такође 
функционише и у миру, али је превасходно ангажована у припремама 
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за ратне услове, као иу случају великих, катастрофалних ванредних 
ситуација када користи своје снаге и средства за помоћ јединственом 
систему упозорења и ликвидације последица ванредних ситуација 
(Федерални закон, № 28-ФЗ).

На тај начин, циљ јединственог система превенције и ликвида-
ције последица ванредних ситуација јесте заштита становништва и 
територије од последица ванредних ситуација природног, техногеног 
и биолошко-социјалног карактера у мирнодопским условима. Свр-
ха цивилне одбране је заштита државе и становништва од опасности 
које долазе као последица оружаних сукоба али и у крупним ванред-
ним ситуацијама природног и техногеног карактера. У овом раду, ос-
новна пажња биће посвећена систему цивилне одбране. 

Организација и управљање цивилном одбраном је скуп координира-
них и уједначених мера које предузимају органи државне управе и локал-
не самоуправе у области заштите становништва, материјалних и култур-
них вредности од опасности које се могу појавити као резултат ратних 
сукоба или великих ванредних ситуација природног и вештачког карак-
тера (Федерални закон, № 28-ФЗ и Указ Владе РФ № 804, 2003).

На стање система цивилне одбране имају значајан утицај следећи 
фактори, идентификовани у процени геополитичке и војно-политич-
ке ситуације у свету:

– нарастање могућности појаве крупних ванредних ситуација 
природног и техногеног карактера, укључујући и оне које су 
повезане са глобалним климатским променама, погоршањем 
техничког стања производних постројења и транспортне инф-
раструктуре, као и критично важних и потенцијално опасних 
објеката;

– средњорочни и дугорочни пораст могућих штета од великих 
ванредних ситуација и обима активности на заштити станов-
ништва, материјалних и културних вредности од опасности 
које проистичу из војних сукоба и ванредних ситуација; 

– опасност од појаве објеката за масовно уништење и њихове ес-
калације; 

– постојање вероватноће појаве епидемија, укључујући и оне које 
се изазвају новим, раније непознатим изазивачима заразних 
људских и животињских болести; 

– растућа претња од екстремизма. 
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У циљу побољшања нивоа заштите становништва, материјалних и 
културних вредности од опасности које проистичу из војних сукоба и 
ванредних ситуација, неопходно је проводити следеће мере: 

– усклађивање нормативно-правне и нормативно-техничке базе 
цивилне зодбране са савременим захтевима и потребама; 

– обука грађана из области цивилне одбране у оквиру јединстве-
ног система припреме становништва за случај заштите у ван-
редним ситуацијама природног и техногеног карактера; 

– побољшање система руковођења цивилном одбраном, система 
за упозоравање јавности и информисање о опасностима које 
проистичу из војних сукоба и ванредних ситуација; 

– планирање мера за евакуацију становништва, материјалних и 
културних вредности, као и активности у области инжињеријс-
ке, АБХ и здравствене заштите становништва; 

– развој и имплементација нових средстава и технологије за зашти-
ту становништва, материјалних и културних вредности од опас-
ности које проистичу из војних сукоба и ванредних ситуација; 

– развијање снага цивилне одбране у складу и са задацима у об-
ласти цивилне заштите, опремање и очување нивоа спремности 
за употребу према предвиђеној намени;

– стварање ефикасне групације снага цивилне одбране за реали-
зацију спасавања и других хитних операција; 

– побољшање оперативности реаговања органа власти и снага ци-
вилне одбране на опасности које настају у току ратних сукоба и 
великих ванредних ситуација природног и техногеног карактера; 

– усавршавање система обезбеђења реализације мера цивилне 
одбране. 

Све наведено доводи до закључка да су основни правци развоја 
система цивилне одбране у овом тренутку следећи: 

а) повећање оперативности реаговања снага цивилне одбране у 
ситуацијама које настају у току ратних сукоба или великих ван-
редних ситуација природног и техногеног карактера; 

б) диференциран приступ заштити становништва, материјалних и 
културних вредности, на одређеним подручјима, од опасности 
које проистичу из војних сукоба и ванредних ситуација, чиме се 
обезбеђује оптимизација финансијских и материјалних ресур-
са, али и неопходан ниво заштите становништва, материјалних 
и културних вредности; 
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ц) повећање улоге цивилне одбране у систему националне безбед-
ности; 

д) развој нових приступа организацији и управљању цивилне од-
бране кроз увођење напредних технологија у заштити станов-
ништва, материјалних и културних вредности од опасности 
које проистичу из војних сукоба и ванредних ситуација. 

У Руској Федерацији се поклања изузетна пажња развоју система 
цивилне одбране. На крају 201�. године председничким указом одоб-
рена је државна политика Руске Федерације у области цивилне одбра-
не до 2030. Године (Указ председника РФ № �9�), а као орган изврш-
не власти, овлашћен да решава задатаке цивилне одбране, одређен је 
МЧС Русије. Овај документ је документ стратешког планирања. Про-
шла година (2017.) била је проглашена годином цивилне одбране (На-
редба МЧС № �09,201�), а 2018. годином културе безбедности (Наред-
ба МЧС № 287, 2017).

Основни циљ ових активности јесте повећавање културе безбед-
ности у различитим сферама делатности као и давање новог импулса 
у процесу развоја система заштите грађана и територије од последица 
ванредних ситуација мирнодопског и војног времена.

Анализа државне политике Руске Федерације у области цивилне 
одбране показала да је њен циљ обезбеђење неопходног нивоа зашти-
те становништва, материјалних и културних вредности од опасности 
које проистичу из оружаних сукоба као и ванредних ситуација при-
родног и техногеног карактера.

Да би се постигао овај циљ, цивилној одбрани као систему, додеље-
но је десет основних задатака (Указ председника РФ № �9�, 201�): 

1) побољшање нормативно-правне и нормативно-техничке базе у 
области цивилне одбране у делу који се односи на заштиту ста-
новништва, материјалних и културних вредности од опасности 
које произилазе из оружаних сукоба и ванредних ситуација; 

2) реконструкција система за упозоравање и обавештавање јавности 
о опасностима које проистичу из војних сукоба и ванредних ситу-
ација, као и успостављање локалних система за упозоравање; 

3) побољшање квалитета обуке службеника државних органа, ло-
калне самоуправе и других организација за обављање послова 
цивилне одбране; 

4) координација активности свих органа у систему цивилне од-
бране; 
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5) обезбеђење ефикасног функционисања снага и средстава ци-
вилне одбране, одржавање потребног нивоа спремности ради 
њихове наменске употребе, њихово опремање савременим на-
оружањем и специјалном опремом; 

�) стварање услова за даљи развој система цивилне одбране, у 
складу са економским, географским и другим карактеристика-
ма земље; 

7) Оптимизација мера заштите становништва, материјалних и 
културних вредности од опасности које проистичу из војних 
сукоба и ванредних ситуација, као и побољшање ефикасности 
њиховог спровођења; 

8)  увођење савремених технологија у циљу заштите становништва, 
материјалних и културних вредности од опасности које проис-
тичу из војних сукоба и ванредних ситуација, користећи тех-
ничка средства, произведена од стране домаћих произвођача; 

9) правовремено праћење трендова у природи модерних оружа-
них сукоба и екстремистичких деловања; 

10) развој нових приступа организацији и управљању цивилне 
одбране, којима се обезбеђује потребан ниво заштите станов-
ништва, материјалних и културних вредности од опасности 
које су специфичне за поједине области земаља са минималним 
финансијским и материјалним трошковима.

Да би се побољшао квалитет остваривања задатака, они су групи-
сани у шест приоритетних праваца и поређани по значају реализа-
ције, с прорачуном да се сви заврше до 2030. године. У ту сврху, при-
мењен је метод „Матрице приоритета” или, како се још назива – „Ме-
тод матричне анализе података.” Овај метод улази у групу од седам 
основних метода за контролу квалитета (Пресњаков, 2018).

Сходно овоме, предложен је следећи редослед реализације основ-
них приоритетних праваца: 

1) унапређење законске регулативе, техничког и методолошког ок-
вира у области цивилне одбране; 

2) побољшање квалитета обуке у области цивилне одбране; 
3) развој цивилних одбрамбених снага путем побољшања њихове 

организације и припреме за наменску употребу, као и подизањем 
нивоа њиховог опремања модерном специјалном опремом; 

4) унапређење метода и начина заштите становништва, материјал-
них и културних вредности од опасности које проистичу из вој-
них сукоба и ванредних ситуација; 
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5) модернизација система управљања цивилном одбраном,система 
за упозоравање и информисање јавности о опасностима које 
проистичу из војних сукоба и ванредних ситуација; 

�) развој међународне сарадње у области цивилне одбране; 
7) сумирање резултата и планирање активности за нови период 

развоја цивилне одбране. 

Овакав редослед је услован и спровођење мера (Указ председника 
РФ № �9�, 201�) на реализацији сваке од наведених области може се 
обављати паралелно и систематски.

Мере првог приоритетног правца: 
– доношење руководећих докумената уз уважавање савремених 

решења и њихово благовремено ажурирање; 
– усклађивање руководећих докумената са социјално-економс-

ким и географским карактеристикама земаља; 
– побољшање основа функционисања система заштите станов-

ништва и територије у ванредним ситуацијама; 
– увођење принципа приоритета превентивних мера у надзорним 

активностима у области заштите становништва и територије у 
ванредним ситуацијама; 

– формирање јединственог система захтева (правила) према но-
сиоцима мера заштите становништва и територије у ванредним 
ситуацијама. 

Мере другог приоритетног правца: 
– развој и увођење нових облика, програма и метода обуке у об-

ласти заштите становништва и територије у ванредним ситуа-
цијама; 

– употреба медија у циљу припреме становништва; 
– припрема становништва на универзитетима, школама, центри-

ма за обуку МЧС Руске Федерације; 
– побољшање материјалне базе за обуку из области цивилне од-

бране на универзитетима, школама, образовним центрима за 
цивилну одбрану и ванредне ситуације Руске Федерације. 

Мере трећег приоритетног правца: 
– развој снага и средстава цивилне одбране; 
– формирање, за време мира, високо мобилне групације снага ци-

вилне одбране; 
– увећавање групације снага цивилне одбране; 
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– примена савремене технологије за спасавање и аутоматизова-
них информатичких система за управљање у раду органа уп-
рављања цивилном одбраном; 

– побољшање процеса обуке професионалаца у области заштите 
становништва и територије у ванредним ситуацијама; 

– повећање ефикасности при извођењу командно-штабних веж-
би, тактичке обуке и штабних тренинга у области цивилне од-
бране. 

Мере четвртог приоритетног правца: 
– унапређење правила и норми инжењеријско-техничких актив-

ности у области цивилне одбране; 
– оптимизација фонда заштитних објеката цивилне одбране;
– развој и увођење нових вишеваријантних приступа организа-

цији евакуације, распоређивања и расељавања становништва; 
– формирање стабилних резерви финансијских, материјалних и 

техничких ресурса; 
– развој нове генерације средстава личне заштитне за становништво; 
– развој средстава за извиђање и контролу; 
– усавршавање мера усмерених на примарну заштиту станов-

ништва и територије у ванредним ситуацијама; 
– провођење научних истраживања у области заштите станов-

ништва и територије у ванредним ситуацијама. 

Мере петог приоритетног правца: 
– обезбеђење ефикасног садејства у систему управљања; 
– припрема стручњака за управљање ризицима;
– интеграција привредних система за управљање и информатич-

ких ресурса, ради решавања задатака у области заштите станов-
ништва и територије у ванредним ситуацијама; 

– развој центара за управљање у кризним ситуацијама на свим 
нивоима и подела задатака за обезбеђење координације актив-
ности органа управљања и контролу снага цивилне одбране; -
формирање командних места, укључујући и мобилна; 

– унапређење информатичке подршке за доношење одлука; 
– развој система за обавештавање и упозоравање становништва. 

Мере шестог приоритетног правца: 
– проширење међународне сарадње по питањима заштите ста-

новништва и територије у ванредним ситуацијама; 
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– изучавање напредних технологија страних земаља и Међуна-
родне организације за цивилну одбрану; 

– учешће органа управљања и снага цивилне одбране у активнос-
тима које организује Међународна организација цивилне од-
бране; 

– учешће органа управљања и снага цивилне одбране у међуна-
родним акцијама на заштити и спасавању становништва у об-
ластима катастрофа и у пружању хуманитарне помоћи;

– реализација, на територији Руске Федерације, Сендајског оквир-
ног програма смањења ризика од несрећа за период 2015–2030. 
година. 

Мере седмог приоритетног правца: 
– извођење закључака из реализованих активности; 
– планирање мера за нови период развоја. 

Реализација пројектованих активности ће омогућити (Указ пред-
седника РФ № �9�,201�):

а) формирање нормативно-правне, нормативно-техничке и мето-
дичке базе у области цивилне одбране која одговара савреме-
ним захтевима;

б) изградњу јединственог система правила и захтева према мерама 
које се проводе у систему цивилне одбране; 

в) оптимизацију система мера заштите становништва, материјал-
них и културних вредности за време ратних сукоба и ванредних 
ситуација, узимајући у обзир и савремене облике угрожавања; 

г) формирање нових приступа организацији и вођењу цивилне 
одбране, на бази савремене технологије заштите становништва, 
материјалних и културних вредности од опасности које могу да 
настану за време ратних сукоба и ванредних ситуација;

д) обезбеђење диференцираног приступа заштити становништва, 
материјалних и културних вредности од опасности које могу да 
настану за време ратних сукоба и ванредних ситуација, уз оси-
гурање неопходног нивоа заштићености.

На основу наведеног, да се закључити да се процес реализације 
државне политике Руске Федерације у области цивилне одбране може 
представти као механизам, чији се неопходни коефицијент ефикас-
ног дејства обезбеђује реализацијом основних приоритетних праваца 
од стране његових саставних елемената, чиме се постиже потребан 
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ниво заштите становништва, материјалних и културних вредности од 
опасности које могу да настану за време ратних сукоба и ванредних 
ситуација (цртеж 5). 

Анализа овог механизма показује да он има цикличну и контину-
ирану природу и да та чињеница омогућава стално унапређењее про-
цеса реализације мера приоритетних области чиме се достиже жеље-
ни ниво заштите.

Цртеж 5. Механизам реализације државне политике 
у области цивилне одбране

Приказан редослед реализације приоритетних праваца треба рас-
поредити на временској скали до рока њиховог извршења (цртеж �). 
Тиме ће се обезбедити благовремено планирање и правилан распоред 
финансијских средстава за сваку активност по годинама, као и квали-
тетна реализација свих задатака у тачно одређено време.

Слика 6. Предложени распоред приоритетних праваца на временској 
скали, на примеру реализације државне политике Руске Федерације 

у области цивилне одбране до 2030. године
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одбране као и укупно стање националне безбедности државе, могу се користити следећи 

индикатори и критеријуми (Укази председника РФ: № 683,2015 и № 696,2016): - задовољство 

грађана степеном заштите својих права и слобода, личних и имовинских интереса; - 

опремљеност неопходним средствима и удео модерног наоружања, војне и специјалне 

опреме у оружаним снагама и другим безбедносним формацијама; - квалитет обучености 

становништва у области одбране, државне и друштвене безбедности; - очекивано повећање 

границе смртности; - бруто национални доходак по глави становника; - децилни коефицијент 

(однос прихода 10% најбогатијег становништва према 10% најсиромашнијих); - стопа 

инфлације; - ниво незапослености; - ниво трошкова из националног бруто производа 

намењен развоју науке, технологије, образовања и културе; - проценат националне 

територије који  не задовољава еколошке стандарде. Резултати, на основу наведених 

критеријума, утврђују се мониторингом, укључујући и независне експерте. 

 

 

                                                           
4 Бројевима од 1-10 означени су, напред набројани, задаци цивилне одбране које дефинише Указ председника 
РФ № 696, . 
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Да би се проценила ефикасност спровођења државне политике 
у области цивилне одбране као и укупно стање националне безбед-
ности државе, могу се користити следећи индикатори и критерију-
ми (Укази председника РФ: № �83,2015 и № �9�,201�): – задовољство 
грађана степеном заштите својих права и слобода, личних и имовин-
ских интереса; – опремљеност неопходним средствима и удео мо-
дерног наоружања, војне и специјалне опреме у оружаним снагама и 
другим безбедносним формацијама; – квалитет обучености станов-
ништва у области одбране, државне и друштвене безбедности; – оче-
кивано повећање границе смртности; – бруто национални доходак по 
глави становника; – децилни коефицијент (однос прихода 10% најбо-
гатијег становништва према 10% најсиромашнијих); – стопа инфла-
ције; – ниво незапослености; – ниво трошкова из националног бруто 
производа намењен развоју науке, технологије, образовања и култу-
ре; – проценат националне територије који не задовољава еколошке 
стандарде. Резултати, на основу наведених критеријума, утврђују се 
мониторингом, укључујући и независне експерте.

Закључак

Сумирајући све наведено, можемо са сигурношћу рећи да је уло-
га цивилне одбране у систему осигурања националне безбедности 
државе веома велика и да је она важна компонента одбране земље. У 
оквиру своје организације, она ступа у интеракцију са свим консти-
тутивним елементима стратешких националних приоритета у оквиру 
система националне безбедности. Основна улога система цивилне од-
бране јесте квалитетно задовољење потреба државе и становништва 
од опасности које проистичу из оружаних сукоба или ванредних си-
туација природног и техногеног карактера.

У миру, снаге цивилне одбране, у сарадњи са субјектима јединс-
твеног система превенције и ликвидације последица ванредних ситу-
ација штите становништво и територију у условима великих ванред-
них ситуација.
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CIVIL DEFENSE IN THE SYSTEM OF ENSURING 
NATIONAL SECURITY
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Summary

The purpose of the article is to define the role and place of civil defense in the system of 
ensuring national security of the Russian Federation. The object of the study is the system of 
national security, the subject of research is the system of civil defense. The article considers the 
fundamentals of the national security system of the state, strategic national priorities and their 
components, threats and dangers affecting its state. It is revealed through which the national 
security system protects the population and territories of the state from emergency situations 
of civil and military time. The status and role of the civil defense system in the system of ensur-
ing national security are substantiated. It determines what factors influence it, what measures 
increase the level of protection of the population, material and cultural values from the dangers 
arising in military conflicts and emergency situations of natural and man-made nature, what 
tendencies affect the development of the civil defense system. The novelty of the article is an ex-
planation of the division in the Russian Federation of the protection of the population and the 
territory from emergency situations to peaceful and wartime systems. With the help of the qual-
ity management method – „Priority methods”, proposals on the sequence of the implementation 
of the tasks of the state policy in the field of civil defense until 2030 are substantiated in order 
to achieve the required level of protection of the population and the territory from the above-
mentioned dangers and threats. Criteria are proposed for assessing the effectiveness of imple-
menting state policy in the field of civil defense and the state of national security of the state as a 
whole. The scientific and practical significance of the article is that civil defense is an important 
component of the country’s defense capability, and its role is the qualitative satisfaction of the 
state’s needs and the population’s needs for protection.

Key words: national security, threats and dangers, civil defense, emergency situation, state 
policy.
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ЕВОЛУЦИЈА БАСКИЈСКОГ СЕПАРАТИЗМА 
ОД 1959. ДО 2018. ГОДИНЕ

Сажетак: У овом раду ћемо испитати узроке и последице еволуције баскијског сепара-
тизма у периоду од 1959. до 2018. године. Првих неколико деценија посматраног периода 
баскијски сепаратизам је имао изражено насилан и терористички облик, пре свега кроз 
деловање терористичке организације ЕТА. Након смрти шпанског диктатора Франка, 
долази до демократизације у Шпанији кроз доношење новог Устава 1978. године, којим је 
статус Баска у Шпанији битно побољшан. То постепено узрокује промену начина дело-
вања сепаратиста у Баскији, који полако напуштају насиље као средство остваривања 
својих циљева, те се све више окрећу ка демократским и ненасилним методама борбе за 
независност. Сходно томе, подршка активиста и симпатизера према тероризму то-
лико опада да је ЕТА најпре ушла у вишегодишње преговоре са шпанском влашћу, затим 
објавила прекид ватре, а најзад и прогласила своје гашење 2018. године.
Кључне речи: баскијски сепаратизам, ЕТА, Шпанија, демократизација, ненасилни модел 
сепаратизма

Увод

Баскијски сепаратизам представља једну од највећих претњи за 
шпанску државу и друштво у последњих неколико деценија. Фран-
цуској такође, мада у прилично мањој мери. Историјски посматра-
но, идеја о стварању јединствене Баскије, државе која ће обухвати-
ти све територије на којима живе Баски (данашња север Шпаније и 
југозапад Француске) је врло стара. Још од 1�. века, када је Кастиља 
анектирала Навару (територија насељена Баскима), долази до поли-
тичких сукоба између Баска и централне шпанске власти у Мадриду. 
Након пораза у Карлистичким ратовима у 19. веку, Баски постепено 
губе значајне елементе аутономије које су имали кроз фуеросе (fueros), 
односно локалне и регионалне повеље обичајног права) на уштрб ја-
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чања централне власти из Мадрида. То је додатно удаљило баскијске 
сељаке од званичних власти и подстакло их на побуне (Aiartza, Zabalo, 
2010: 7–8). 

Баскијски национализам је коначно добио своју институционалну 
форму кроз оснивање Баскијске националистичке партије – скраће-
но ПНВ (Partido Nacionalista Vasco – PNV) од стране Сабина Аране 
(Sabino Arana). На тај начин се створила идеолошка подлога за развој 
сепаратистичких сентимената међу Баскима. Сматрамо да се баскијс-
ки сепаратизам, у модерном смислу речи, профилисао током Шпан-
ског грађанског рата (193�–1939). Баскијски народ је био махом ре-
публикански наклоњен и супростављен фаланги Франсиска Франка 
(Francisco Franco). Након победе Франкових трупа и успостављања 
диктатуре, уследила је вишедеценијска репресија на простору бас-
кијских територија које је режим означио као ,,издајничке провин-
ције” (Aiartza, Zabalo, 2010: 8).

У годинама које су уследиле, Баски су били суочени са систематс-
ким потискивањем њиховог идентитета, културе и језика од стране 
франкистичког режима који је упорно радио на унификацији шпан-
ског друштва (Payne, 1971: 49). То је навело баскијске социјалистичке 
партије и друштвене групе да се побуне и боре за остваривање права 
Баскијаца. Међу њима се посебно истакла баскијска револуционарна 
терористичка организација, познатија под скраћеницом ЕТА (Euskadi 
Ta Askatasuna), која је формирана 1953. године (1959. године дефини-
тивно раскида везу са ПНВ партијом и делује самостално). Она је де-
ценијама представљала језгро насилне борбе Баскијаца против шпан-
ске државе кроз извођење низа терористичких напада на припаднике 
оружаних снага и цивиле широм Шпаније (Payne, 1971: 50). 

Након Франкове смрти Шпанија полако улази у процес демократ-
ске транзиције. Усвајањем новог Устава 1978. године (Constitución 
Española, 1978) Шпанија постаје регионална држава, а Баскија постаје 
један од шпанских региона са значајним степеном политичке, економс-
ке и културне аутономије. Сматрамо да је то условило померање у дело-
вању баскијских сепаратиста од насилног (терористичког) ка ненасил-
ном (демократском) моделу. ЕТА је временом губила своје присталице 
и углед у баскијском друштву због бруталности и немара према цивил-
ним жртвама своје борбе, те је била приморана на преговоре са шпан-
ском влашћу. Дугогодишњи преговори су резултирали најпре обуста-
вом оружаних сукоба, а затим и дефинитивним гашењем ове организа-
ције 2018. године (Ormazabal, 2018). Баскијске политичке снаге данас у 
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потпуности одбацују идеју о било каквом насилном издвајању Баскије 
из оквира Шпаније. Међутим, баскијско политичко руководство се све 
више позива на институционалне и демократске методе борбе за от-
цепљење Баскије које би било подржано од стране Шпаније и Европске 
уније (РТС, 2018). Сходно томе, на нама је да испитамо узроке и пос-
ледице овакве еволуције баскијског сепаратизма, као и да размотримо 
његову будућност у контексту савремених политичких токова.

Баски и Баскија

Да бисмо разумели баскијски национализам, као и различите мо-
деле сепаратизма којима су се баскијски националисти користили 
како би остварили независност од Шпаније и Француске, потребно 
је укратко осврнути се на Баске као народ и територију коју насеља-
вају. Баски су народ који насељава део северне Шпаније и југозапад-
не Француске. Реч је о народу који има специфичан идентитет, језик, 
традицију и обичаје. Мада вековима живе у Шпанији и Француској 
(мањи део), Баски су успели да очувају свој језик (Euskera) који се пот-
пуно разликује од шпанског, односно кастиљанског језика (Jokinen, 
2005: 13). Многи се слажу да је данас баскијски језик најважнија од-
редница баскијског идентитета, односно да се Баском сматра онај ко 
говори баскијски језик. На другој страни, неки аутори, попут Гард-
нера (Gardner) (Gardner, према Jokinen, 2005: 14) сматрају да су Бас-
ки они који имају баскијско етничко порекло, без обзира на то да ли 
говоре баскијским језиком. Управо зато, данас је тешко говорити о 
јединственом поимању идентитета свих оних који се сматрају Баски-
ма. У Баскијскoj земљи (País Vasco), аутономној заједници у Шпанији 
у којој живе Баски, већина људи има двојни идентитет. Међу њима се 
посебно истичу они који су рођени на тој територији, али не говоре 
баскијским језиком (Jokinen, 2005: 13–15). Тешко је дати прецизан од-
говор на питање о пореклу Баска. Извесно је да говоре језиком који 
се потпуно разликује од индоевропских језика и да имају посебну на-
ционалну свест. Теорије о њиховом пореклу су различите – од тога да 
су староседелачко становништво кромањонског порекла до тога да су 
једно од изгубљених израелских племена (Jokinen, 2005, 19–20). У Бас-
кијским земљама у Шпанији данас живи око 2,2 милиона становника 
(Statista, 2017), мада се не изјашњавају сви као Баски. Процењује да их 
у целој Шпанији има укупно око 2,3 милиона, док их је на југозападу 
Француске око 300.000 (Hobbs, 2013: 100). 
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Баскија, односно Еускади (Euskadi) како је називају сами Баски, 
представља скуп територија које насељавају Баски и које они сматрају 
за своју домовину. Протеже се од Бискајског залива до Атлантских 
Пиринеја у Француској. Обухвата простор од око 21.000 километа-
ра квадратних, од чега је 18.000 километара квадратних у Шпанији и 
обухватаоко 3.�% укупне шпанске територије, док је 3.000 километара 
квадратних у данашњој југозападној Француској. Када је реч о шпан-
ском делу, Баски насељавају приобалне провинције Гипускоа и Вис-
каја где су густо концентрисани, као и унутрашње провинције Алава 
и Навара, где су ређе насељени (Solsten, Meditz, 1988: 93–9�). 

Баскијски национализам: настанак и развој

Савремени баскијски национализам и етнорегионализам се јављају 
у другој половини 19. века. Још током Прве Републике у Шпанији 1873. 
године у Шпанији се јавља етнорегионализам, као идеја промови-
сања аутономије, односно самоуправе шпанских регија и њихове де-
централизације. Након војног удара под вођством генерала Кампоса 
(Campos) поново је успостављена монархија, док су етнорегионални 
захтеви у потпуности угушени (Blagojević, 200�: 149). У том контексту 
треба посматрати развој баскијског национализма и сепаратистичких 
тенденција, с обзиром на поновно јачање централне власти у Мадри-
ду на уштрб региона, посебно оних који су имали становништво са 
специфичним етничким и језичким обележјима. 

Крајем 19. века Шпанија слаби и дефинитивно престаје да буде ко-
лонијална сила, што је погодовало јачању баскијског национализма. 
Прво су незадовољни баскијски радници у Билбау извели генерални 
штрајк и однели победу, а затим је 1895. године Сабино Арана (који 
се сматра оцем баскијског национализма) основао Баскијску нацио-
налистичку партију познатију под скраћеницом ПНВ. Појавом ара-
низма, као прве разрађене идеологије баскијског национализма, пре-
вазилази се идеја о посебном језику као главном обележју баскијског 
идентитета. Аранизам, заправо, кроз деловање ПНВ ствара баскијски 
политички идентитет (Blagojević, 200�: 150). Ова рана форма баскијс-
ког национализма је подразумевала стварање независне баскијске 
државе која би једина била у стању да очува посебност Баскијаца. На 
другој страни, сам Арана временом развија идеју о чистоти баскијске 
крви и баскијског језика, што је значило да Баск може бити само онај 
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ко има баскијско етничко порекло и ко говори баскијским језиком. 
Таква идеја је искључивала могућност интеграције имиграната у бас-
кијско друштво (Blagojević, 200�: 150). 

Мада су многе Аранине идеје биле екстремне, стварање ПНВ-а је 
омогућило Баскима да се и после његове смрти политичким путем 
боре за остварење својих циљева. Тако су баскијски захтеви за сти-
цањем аутономије током периода опште политичке нестабилности у 
Шпанији (1902–1923) били све интензивнији. Падом војне диктату-
ре Прима де Ривере (Primo de Rivera) формирана је Друга Република 
1931. године. У оквиру ње, Баскија је стекла аутономнију 193�. године, 
али се она није могла даље развијати с обзиром да исте године избија 
Шпански грађански рат (Blagojević, 200�: 150).

Избијање Шпанског грађанског рата (193�–1939) поделило је бас-
кијско друштво на присталице Франкових побуњеника ( у Навари и 
Алави) и на баскијске националисте који су подржавали републикан-
ску страну (урбани центри попут Билбаа и Сан Себастијана). ПНВ се 
ставио на страну републиканаца, који су гарантовали опстанак бас-
кијске аутономије насупрот франкистима који су имали за циљ пот-
пуно централизовање Шпаније. Франкова војска је, међутим, рела-
тивно лако успела да изолује Баскију од остатка Шпаније под конт-
ролом републиканаца, док Енглеска и Француска нису биле спремне 
да Баскима пруже помоћ. Бомбардовање града Гернике 1937. године 
остало је у историјском сећању као упечатљив симбол војног слома 
баскијског отпора. Баскија је 1937. дефинитивно пала под Франкову 
власт. Војни пораз значио је не само губитак аутономије, већ и увод 
у вишедеценијску репресију франкистичког режима над нелојалним 
баскијским становништвом (Weaver, 2002: 31–33). 

Период од 1939. до 1959. године био је изузетно тежак за Баске. 
По завршетку грађанског рата 1939. године франкисти су погубили 
скоро 22.000 Баска као резултат Франкове политике обрачунавања са 
баскијским национализом кроз његово потпуно уништење. Заточено 
је између 4.000 и 7.000 баскијских политичких затвореника. Баскијс-
ки народ је био изложен системским политичким, економским и кул-
турним рестрикцијама. Можемо слободно рећи да ниједна друга ет-
ничка група у Шпанији није била изложена таквој врсти терора као 
што су били Баски. Политички лидери Баска из ПНВ-а су били или у 
егзилу или у шпанским затворима, те нису имали објективну моћ да 
политичким путем побољшају положај својих сународника. Баскија, 
као једна од најбогатијих шпанских области, била је неопходна фран-



Рајко Петровић19�

кистима за развој економије. У томе, међутим, по њиховом мишљењу 
нису имали право да уживају они који су против јединствене отаџби-
не (Weaver, 2002: 34–3�). 

Насилни модел сепаратизма: случај ЕТА

Политичка, економска и културна маргинализација баскијског на-
рода у првим деценијама франкистичког режима била је неподношљи-
ва за баскијске националисте који су били посебно изложени репре-
сији. С обзиром на непостојање могућности да се баскијски интереси 
у Шпанији остваре кроз институционалне канале, у делу баскијских 
сепаратиста се јавља мисао о потреби насилног супростављања шпан-
ској држави. Сматрамо да у том контексту треба размотрити настанак 
и развој баскијске терористичке орагнизације ЕТА-е, чије вишедеце-
нијско деловање представља оно што називамо насилним моделом 
баскијског сепаратизма. 

ЕТА (баск. Еускади та Аскатасуна, што значи ,,баскијска отаџбина и 
слобода”) је једна од најстаријих и најпознатијих терористичких орга-
низација у свету. Настала је 1959. године од стране младих, махом сту-
дентских активиста удружених у групу под називом Екин (Ekin) који 
су били незадовољни претераном пасивношћу Баскијске национа-
листичке партије према шпанском ауторитарном режиму. На почет-
ку 50-их година, Екин је деловала заједно са ЕГИ (EGI) омладинском 
организацијом ПНВ-а. Крупна неслагања ове групе са БНП-ом дово-
де до цепања ове партије и оснивања ЕТА-е од стране одвојене групе 
(Sánchez-Cuenca, 2008: 5). Оснивачка повеља ЕТА-е усвојена је у јулу 
1959. године. У њој је ЕТА дефинисана као патриотска, неполитичка и 
нерелигиозна група која за циљ има ,,очување баскијске душе” као и 
самостално одређивање баскијске будућности (Sánchez-Cuenca, 2008: 
5). У првим годинама свог постојања ЕТА није представљала претера-
ну опасност за шпанску државу. Активности њених чланова су се сас-
тојале од исписивања графита са националистичким порукама, исти-
цања баскијских застава које су у време франкизма биле забрањене, 
уништавања симбола режима и сл. Прва оружана акција припадника 
ЕТА-е десила се 19�1. године, када се десила експлозија бомбе подмет-
нуте у воз пун Франкових добровољаца из рата који су ишли на про-
славу годишњице побуне против Републике. Режим је оштро реаговао 
на овај напад – део активиста ЕТА-е је био ухапшен, док је део побегао 
у Француску (Sánchez-Cuenca, 2008: 5–�).
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Важно је напоменути да је ЕТА била марксистичког политичког 
усмерења, мада у њеним редовима није било јединственог става око 
суштинског циља борбе. Заправо, постојале су два виђења њене бор-
бе. На једној страни, борба ЕТА-е се схватала као класна борба и део 
шире револуције против франкистичког диктаторског режима. На 
другој страни, њена борба се посматрала као националноослободи-
лачка, која је била пре усмерена против Шпаније као такве него ли 
против Франка. Политичка превирања у оквиру ЕТА-е �0-их година 
резултирала су искључењем њених екремних комунистичких чланова 
(Sánchez-Cuenca, 2008: �). 

Образац деловања ЕТА-е, усвојен на њеној четвртој скупштини 
19�5. године, релативно успешно је примењиван у деценијама које су 
уследиле. Реч је о стратегији спиралног деловања акција-репресија-
акција, односно терористичкој стратегији која има за циљ пажљиво 
бирање мета чија би елиминација имала снажне политичке последи-
це, уз употребу што мање људских и материјалних ресурса, као и уз 
минимализацију губитака (Clark, 198�: 123). У периоду између 19�8. 
и 1980. године, терористичка дејства припадника ЕТА-е директно су 
утицала на око 700 особа, од којих су 287 биле убијене, а 385 рањене. 
Не може се рећи да су терористи убили превелики број људи сраз-
мерно посматраном периоду и територији на којој су дејствовали, али 
су та убиства имала огроман политички и психолошки ефекат (Clark, 
198�: 12�-127). Прво убиство се десило 19�8. године, када су припад-
ници ЕТА-е убили шефа полиције у баскијском граду Сан Себастија-
ну. То је био озбиљан аларм за шпанску државу, која је кренула у сис-
темску борбу против тероризма. Већ до 1970. године око 5.000 члано-
ва или симпатизера ЕТА-е је било приведено или ухапшено, док су 
многи побегли у Француску. Током 1970. године избијају велики суко-
би између баскијских демонстраната и режима током тзв. процеса у 
Бургосу током кога су деветорица припадника ЕТА-е осуђена на смрт. 
Под притиском опозиције, цркве, али и доброг дела јавности, Фран-
ко је смртне казне тим осуђеницима заменио затворским (Crnjanski 
Spasojević, Uskoković, 2015). Најпознатији атентат извршен од стра-
не ЕТА-е десио се 1973. године, када је убијен адмирал и председ-
ник шпанске владе, Луис Кареро Бланко (Luis Carrero Blanco). Кареро 
Бланко је био виђен као наследник Франка након његове смрти, што 
довољно говори о политичком и сваком другом ефекту овог атентата 
(Espiau Idoiaga, 200�: 4). Наредне године уследио је брутални бомбаш-
ки напад на кафе ,,Роландо” у Мадриду, у коме је убијено 9 особа, а 5� 
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рањено. У бомбашком нападу на нуклеарно постројење у Лемонизу 
марта 1978. године убијене су 2 особе, док је 14 рањено. Исте године 
рањено је 14 особа у бомбашком нападу на паркирана возила минис-
тара шпанске владе у Сан Себастијану (Clark, 198�: 127). 

Након Франкове смрти 1975. године, Шпанија је полако закорачи-
ла у процес демократске транзиције. Припадници ЕТА-е се нису сла-
гали са понуђеним решењем које је имплементирано кроз нови Ус-
тав Шпаније а касније и кроз статут Баскије као аутономне заједнице. 
Они су баскијске политичке лидере из ПНВ-а означили као издајнике 
зато што су се, као прво, одрекли постављеног принципа да баскијс-
ки народ самостално одређује будућност својих територија зарад до-
бијања аутономије и друго, због тога што се у саставу баскијске ауто-
номне заједнице није нашла и Навара, за коју се сматра да је баскијска 
земља (Whitfield, 2015: 3). 

Политичке реформе у Шпанији 1978. године

Након смрти диктатора Франсиска Франка 1975. године Шпанија 
улази у процес транзиције и демократизације. Сматра се да је тај про-
цес трајао од 1975. до 198�. године, када је Шпанија постала чланица 
Европске заједнице. Био је то тежак пут на коме је Шпанија транс-
формисана из снажно централизоване диктатуре у квази-федералну 
монархију. Демократизација је са собом, између осталог, донела и сло-
боду говора и изражавања, што је директно утицало на оживљавање 
националистичких осећања која су у претходним деценијама потис-
кивана, посебно у Баскији и Каталонији. Страх од евентуалног етно-
политичког насиља мотивисао је реформаторе шпанске државе да 
створе одржив политички модел који би био прихватљив за све стра-
не. Мирољубива мобилизација каталонских политичких активиста 
на једној, те наставак насилног деловања радикализованих Баска на 
другој страни само су убрзали тај процес (Conversi, 2002: 223–224).

Нови Устав Шпаније, након што је предложен од стране парламен-
та и ратификован на референдуму, потврђен је од стране краља Шпа-
није и усвојен у парламенту крајем 1978. године. Устав представља 
мешавину централистичких и федералистичких принципа. Он пред-
виђа постојање јединствене и недељиве шпанске нације, али и пос-
тојање различитих ,,националности” у оквиру исте (мада се не преци-
зира које су то тачно националности те се много више инсистира на 
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јединству шпанске нације). На другој страни, Устав предвиђа могућ-
ност стварања тзв. аутономних заједница, што су заправо региони са 
значајним степеном политичке, културне и управне аутономије. Фор-
мирано је укупно 17 региона, међу којима и три у којима живе ,,ис-
торијске националности” – Каталонија, Баскија и Галиција (Conversi, 
2002: 227–229).

Баскија је, дакле, постала једна од шпанских аутономних заједни-
ца. Њен статут је усвојен 1979. године након што га је на референдуму 
потврдило 54% регистрованих гласача. Баскијска аутономна заједни-
ца обухвата историјске баскијске територије – Арабу, Гипускају и Вис-
кају, а остављена је и могућност да им се у будућности придружи и На-
вара уколико то буде хтела. Према њеном статуту, она је настала као 
резултат воље баскијског народа за самоуправљањем и изражавањем 
националне свести у сопственој аутономној заједници, у складу са Ус-
тавом (Zallo, Аyusо, 2009: 25). Захваљујући активном учешћу својих 
политичких представника у процесу демократске транзиције шпанс-
ке државе и друштва, Баски су кроз своју аутономију стекли широка 
политичка, економска, управна, али и културна овлашћења. Гаранто-
вана је употреба баскијског језика као званичног заједно са шпанс-
ким. Баскијска аутономна заједница има свој парламент, своју владу, 
као и судску администрацију (Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco, 1979). 

Ненасилни модел сепаратизма

Франкова смрт и демократизација политичког и друштвеног жи-
вота у Шпанији ставила је насилни модел баскијског сепаратизма 
пред велике изазове. Режим који је био симбол репресије над Баски-
ма и њиховом културом је коначно сломљен, а нови Устав Шпаније 
је давао широка овлашћења Баскији као аутономној заједници. ПНВ, 
као водећа политичка снага баскијског народа, прихватила је учешће 
у процесу демократизације новоустројене шпанске државе. Све то је 
додатно отежавало положај ЕТА-е, као симбола насилног модела бор-
бе за баскијску независност, с обзиром да се њен маневарски простор 
у новом демократском окружењу знатно сузио. Насилно терористич-
ко деловање је, међутим, и у годинама након стварања баскијске ауто-
номије остало примарна тактика ЕТА-е (Olmeda, 2011: �). 

Мада је ЕТА, пре свега због атентата на Карера Бланка, била пер-
ципирана од стране дела левице као један од чинилаца који су сру-
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шили франкизам, она није успела да се снађе у постфранкистичком 
добу и да, у политичком смислу, постигне опипљиве резултате. Стога 
ЕТА у периоду од 1978. до 1998. године постепено напушта идеоло-
гију револуционарне борбе и окреће се ка стратегији која је подразу-
мевала терористички притисак који би присилио шпанску државу да 
напусти своје принципе и уважи захтеве ЕТА-е. Тероризам се више 
није схватао као рана фаза борбе која би довела до масовне побуне, 
већ као суштински важан елемент у целокупној борби за остварење 
националних циљева. Ситуација у којој се ЕТА налазила се, међутим, 
све више компликовала. Шпанска држава је наставила са чврстом 
политиком у борби против тероризма, а за то је имала све већу под-
ршку шпанске јавности. Не само да је нова стратегија ЕТА-е губила 
кредибилитет, већ је и средином 90-их година било јасно да ЕТА има 
знатно ослабљене оперативне капацитете и да није у стању да врши 
озбиљнији притисак на шпанску власт (Olmeda, 2011: 12). У периоду 
између 1998. и 2000. године ЕТА је настојала да сарађује са ненасил-
ним баскијским националистичким снагама са циљем одбацивања 
регионалне аутономије и окретања путу ка једностраној независнос-
ти, која би била подржана од стране баскијске популације. Сматра-
ло се да би такав начин деловања ставио шпанску власт пред свршен 
чин и натерао је да прихвати отцепљење Баскије. Створена је нова 
стратегија заједничког деловања између ЕТА-е, ПНВ-а и Баскијске со-
лидарности у августу 1998. године. У септембру исте године ЕТА је 
потписала споразум Естеља-Лисара (Estella-Lizarra) о прекиду ватре. 
ЕТА је, међутим, убрзо одустала од ове стратегије заједничког дело-
вања сматрајући да она није наишла на ширу подршку у Баскији, те да 
може изазвати контраефекат, односно наставак интеграције баскијс-
ког друштва у шпанско кроз јачање регионалне аутономије. Сходно 
томе, ЕТА се удаљава од осталих баскијских националистичких ор-
ганизација и наставља са терористичким активностима 2000. године 
(Olmeda, 2011: 12-13). Током наредних година ЕТА је била само сенка 
некада снажне терористичке организације. Није била у стању да изве-
де напад који би произвео снажне последице (попут убиства Карера 
Бланка), а њена подршка је нагло падала. Током 80-их година 10% бас-
кијског друштва је подржавало ЕТА-у, да би 2011. године имала подр-
шку од 3%. Са 40% Баска који апсолутно одбацују ЕТА-у као баскијс-
ки модел борбе за независност дошло се до �2% у 2011. години. Око 
30% Баска и даље подржава циљеве због којих је ЕТА настала, али не 
и насиље као начин да се они остваре (Olmeda, 2011: 13). 
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Добијање широке аутономије кроз статут из 1979. године задо-
вољило је значајан део баскијског друштва. Велики део Баска се пот-
пуно дистанцирао од било какве идеје насилног одвајања од Шпа-
није. Током 80-их па и 90-их година прошлог века можемо рећи да 
политички и социо-економски контекст није био повољан за коначни 
тријумф мира над насиљем. Ипак, интензивним културним и економ-
ским развојем Баскије у првој деценији 20. века створени су услови за 
превазилажење насиља као средства за остварење политичких циље-
ва. У новом социо-економском окружењу, са снажним антинасилним 
импулсима баскијског друштва, ЕТА је била приморана да уђе у миро-
вне преговоре (Praszkier, Bartoli, 2014: 74). Треба истаћи да је шпанска 
власт показала снажну вољу да мирним путем прекине вишедеценијс-
ко насиље. Тако је шпански парламент 2005. године, уз подршку свих 
политичких партија сем Народне партије (Partido Popular), потврдио 
одлуку владе да овласти председника владе Хосе Луиса Сапатера (José 
Luis Zapatero) да започне преговоре са ЕТА-ом о прекиду употребе 
ватре. Свакако да ти преговори нису били ни лаки ни једноставни 
(ЕТА је већ крајем 200�. године извршила бомбашки напад на Бара-
хас међународни аеродром и усмртила двоје људи), али су на крају 
завршени са позитивним исходом. Уз снажан притисак међународне 
заједнице, руководство ЕТА-е је 20. октобра 2011. године објавило де-
финитивни прекид ватре (Thomas, 2012: 30-32). То, међутим, није зна-
чило и дефинитивно распуштање ЕТА-е као такве. Шпанска власт је 
наставила са хапшењима њених чланова, а доласком на власт Народне 
партије предвођене Маријаном Рахојем (Mariano Rajoy), новим пред-
седником шпанске владе, притисак на ЕТА-у се интензивирао. Рахој 
је изјавио да његова партија неће преговарати са терористима без об-
зира на њихове претње које почивају на оружју (Thomas, 2012: 32). 
Процес разоружавања формација ЕТА-е је званично окончан у апри-
лу 2017. године, када је ЕТА објавила да је предала и последње остатке 
оружја представницима баскијског цивилног друштва (El Pаís, 2017). 
Коначно, у мају 2018. године, након 59 година насилног деловања, ЕТА 
је и званично престала да постоји, што је њено вођство обелоданило 
кроз декларацију којом се потврђује да је њена историјска улога завр-
шена (Ormazabal, 2018). 

Званични престанак постојања ЕТА-е представља велику победу 
шпанске државе. Тиме су се све стране у шпанско-баскијском конф-
ликту определиле за ненасилно и демократско решавање проблема. 
То, међутим, никако не значи да су политички и друштвени фактори 
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у Баскији одустали од идеје одвајања од Шпаније и стварања сопстве-
не независне државе. Пре се може закључити да су Баски увидели да 
насиље није одговарајући пут ка достизању тог циља, с обзиром на 
то да је контрапродуктивно (ствара поларизацију у самом баскијском 
друштву, смањује кредибилитет у међународној заједници и сл.). Пре-
мда уживају висок степен аутономије у оквиру Баскије као шпанског 
региона, баскијске политичке и друштвене снаге и даље раде на од-
вајању исте од Шпаније. Наравно, у промењеним данашњим односи-
ма, кроз демократске институције и механизме. Баскијско политичко 
вођство се још одавно дистанцирало од ЕТА-е, као терористичке орга-
низације која више штети него што користи баскијском народу. Тако 
је баскијски премијер Ињиго Уркулу (Iñigo Urkullu), након гашења 
ЕТА-е, изјавио да би најбоље било да никада није ни постојала (Nieto, 
2018). Још 2004. године баскијски парламент је одобрио текст новог 
статута за Баскију, којим би се признала баскијска нација и њено пра-
во на самоодређење, самосталан судски систем, као и право Баскије 
да има своје спортске репрезентације на међународним спортским 
такмичењима. Шпански парламент је предлог одбио 2005. године, али 
је он свакако показао у ком правцу ће се даље развијати баскијски по-
литички захтеви (Thomas, 2012: 33). Постојећи Устав Шпаније не даје 
народима право на самоопредељење, али то не значи да се за то право 
није могуће изборити демократским путем. Баскијска политика само-
опредељења, која је далеко мудрија него ли у прошлости, уколико буде 
била у стању да изврши снажан демократски притисак, тешко да неће 
довести до успеха. Категоричко одбијање званичног Мадрида да се о 
том питању води било какав дијалог може само повећати баскијско 
незадовољство и распирити сепаратизам (Thomas, 2012: 50). Баскијс-
ке власти су 2007. године планирале спровођење референдума о само-
опредељењу , што је протумачено као гласање о праву овог региону да 
се отцепи од Шпаније. Шпански Уставни суд је одбацио такву могућ-
ност и прогласио је нелегалном (Kassam, 2015). Такви планови, међу-
тим, указују на то да сецесионистичка политика у Баскији свакако 
није нестала, већ је само добила другачију форму. Мада су баскијски 
политички лидери са опрезом посматрали покушај сецесије Катало-
није од Шпаније, грађани Баскије су показали да гаје сличне амбиције 
као и Каталонци. Наиме, хиљаде грађана баскијског града Билбаа је 
изашло на уличне протесте како би осудили терор шпанске полиције 
у Каталонији током референдума, као и употребу члана 155. од стра-
не шпанске владе по први пут у историји. Око 22% испитаних Баска 
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сматра да је каталонски покушај одвајања од Шпаније пут којим би 
требала да крене и Баскија, њих 23% жели независност од Шпаније, 
док око 44% жели већу слободу од Мадрида (Boyle, 2017). Ни након 
неуспеха каталонског референдума нису спласнули баскијски напо-
ри за стицањем независности. Тако је Ињиго Уркулу, председник бас-
кијске владе и члан ПНВ-а, у јануару 2018. године нескривено изнео 
жељу баскијског руководства да одвоји Баскију од Шпаније. Он се, на-
име, састао са двадесетак амбасадора држава ЕУ у Мадриду и затра-
жио од њих да се омогући стварање правне подлоге како би Баскија и 
Каталонија, уколико то одлуче њихови парламенти, могле да органи-
зују референдуме о својој будућности. Таква изјава је у сагласности 
са ставом владајуће ПНВ која се залаже за споразумни референдум 
о независности (РТС, 2018). Сматрамо да овакви ставови изражавају 
вољу баскијског бирачког тела, с обзиром на то да је на изборима за 
баскијски парламент 201�. године ПНВ однео победу, док је израже-
но сепаратистичка левичарска партија ЕХ Билду заузела друго место 
(Nationalia, 201�). 

Закључак

Баскијски сепаратизам је од 50-их година до данас прошао кроз раз-
личите еволутивне фазе. Он је најпре био изразито насилан, оличен 
у терористичким активностима баскијске организације ЕТА-е, која је 
нападима на шпанске политичке представнике и оружане снаге деце-
нијама покушавала да изнуди независност Баскије. Овом насилном 
моделу сепаратизма погодовало је недемократско и диктаторско ок-
ружење у коме се налазило баскијско друштво у доба Франка, који је 
систематски затирао баскијску културу, језик и идентитет, као и било 
какво право на самоуправу. Након Франкове смрти, Шпанија улази 
у процес демократске транзиције, што је подразумевало давање ши-
роких демократских права и слобода свим грађанима Шпаније, по-
себно онима који припадају различитој култури или језичкој групи. 
Такав приступ је институционализован кроз доношење новог Устава 
Шпаније 1978. године, којим је она уређена као парламентарна монар-
хија, те којим је омогућено стварање аутономних заједница у оквиру 
шпанске државе, које би имале висок степен политичке, економске и 
културне аутономије. То су искористиле баскијске политичке снаге, 
предвођене ПНВ-ом, које су прихватиле да буду део ширек процеса 
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шпанске демократизације, у оквиру кога су се избориле за стварање 
Баскијске аутономне заједнице. Разне врсте погодности које су Баски 
успели да остваре кроз своју новостечену аутономију утицале су на то 
да се баскијско друштво све више дистанцира од терористичке ЕТА-
е, која своје постојање више није могла да правда диктатуром којој су 
Баски изложени. Уследиле су године у којима је ЕТА постепено одус-
тајала од насиља, улазила у преговоре са другим баскијским политич-
ким и друштвеним групама, па чак и са шпанском влашћу. Све то је 
резултирало прво престанком њених оружаних активности, а конач-
но и престанком њеног постојања 2018. године. 

На другој страни, то никако не значи да су баскијска политичка вр-
хушка и добар део баскијског друштва одустали од идеје одвајања од 
Шпаније и стварања сопствене државе. Промењен је само смер дело-
вања који треба да доведе до тог циља, од насилног и терористичког 
(који није донео жељене резултате и стигматизован је од међународне 
заједнице) ка ненасилном, демократском и партиципативном моделу. 
Томе сведоче све чешћи захтеви баскијског политичког руководства 
да се, уз дијалог и посредством ЕУ и Шпаније, Баскији пружи могућ-
ност да се путем мирног референдума изјасни о томе да ли жели да 
буде независна држава или не.
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EVOLUTION OF BASQUE SEPARATISM FROM 1959 TO 2018

Rajko Petrović, Research Trainee 
Institute for International politics and econimics

Summary

In this paper we will examine the causes and consequences of the evolution of Basque sepa-
ratism between 1959 and 2018. In the first few decades of the observed period, Basque separa-
tism had a pronounced violent and terrorist form, primarily through the operation of the ter-
rorist organization ETA. Following the death of the Spanish dictator Franco, democratization in 
Spain is under way with the adoption of the new Constitution in 1978, which has significantly 
improved the status of Basque in Spain. This gradually causes a change in the way the separatists 
operate in the Basque Country, who slowly leave violence as a means of achieving their goals, 
and increasingly turn to democratic and non-violent methods of struggle for independence. 
Consequently, the support of activists and sympathizers towards terrorism has fallen so much 
that ETA first entered into negotiations with the Spanish authorities for several years, then an-
nounced the cease-fire, and finally declared its extinguishment in 2018.

Key words: Basque separatism, ETA, Spain, democratization, non-violent model of separa-
tism
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ВЕТАР – ФАКТОР УГРОЖАВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сажетак: Животну средину угрожавају бројне и разноврсне опасности, којима се човек 
супроставља у границама својих умних и техничких могућности. Све опасности које 
угрожавају животну средину можемо поделити у две основне групе, и то мирнодопске и 
ратне. Ноторна је чињеница да постоји предоминација мирнодопских над ратним опас-
ностима и оне угрожавају нашу биосферу. Мирнодопске опасности се даље могу поделити 
на природне и техничко-технолошке опасности.1 Природно елементарне непогоде под-
разумевају ванредна стања која настају деловањем природних сила независно од људске 
воље. Закон о ванредним ситуацијама2 дефинисао је ове појаве као: опасност или стање, 
које може довести до губитка живота, повреде или негативних утицаја на здравље људи 
и животну средину. 
Кључне речи: ветар, врсте ветрова, скале, ефекти дејства на животну средину. 

Увод

У литератури домаћих аутора се користе појмови: елементарне не-
погоде, природне катастрофе, природне несреће, мирнодопске опас-
ности. Заједничко за све њих је, да су то ванредна стање која настају 
деловањем природних сила без људске воље. Њих узрокују природни, 
технички, технолошки и биолошки процеси (догађаји). Иако је карак-
теристика за природно-елементарне непогоде да се почетак, обим и 
време трајања не може унапред предвидети, али за извесне појаве на 
основу стечених искустава и сређених статистичких података с обзи-
ром на место појаве и годишње доба, може се претпоставити да ће до 
њих доћи. 

1 Нису предмет интересовања овог рада.
2 „Службени гласник РС”, број бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012.
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Елементарне непогоде не познају границе, оне настају деловањем 
природних сила, а манифестују се као настајање земљотреса (труса), 
пожара, поплаве, суше, града, лавине, олујног невремена и орканских 
ветрова, леда на рекама (водотоцима), одрона и клизања земљишта, 
вулканских ерупција, загађеност земљишта, воде, ваздуха итд.

Процентуална заступљеност може се видети из графичког приказа 
природних елементарних непогода. (Слика бр.1).

Слика бр. 1. Графички приказ природних елементарних непогода

Извор: Ђорђевић, (2011: �0)

Појам ветра

Хоризонтално кретање ваздуха назива се ветар. То кретање не мо-
жемо видети, јер је ваздух невидљив, али га можемо опазити и осе-
тити, по томе што ветар односи капе и шешире са глава, савија гране 
дрвећа, повија струкове биљака, покреће крила ветрењаче, носу пра-
шину, опало лишће и лакше предмете (кесе) и снег и притом ствара 
наносе и успорава саобраћај. Ваздушна кретања у атмосфери настају 
услед разлика између температура суседних ваздушних маса.

Слика бр.1 Графички приказ природних елементарних непогода

             Извор: Ђорђевић, (2011: 60)

                         

                         

ПОЈАМ ВЕТРА

Хоризонтално кретање ваздуха назива се ветар. То кретање не можемо видети,

јер је ваздух невидљив, али га можемо опазити и осетити, по томе што ветар односи

капе  и  шешире  са  глава,  савија  гране  дрвећа,  повија  струкове  биљака,  покреће

крила ветрењаче,  носу прашину,  опало лишће и лакше предмете (кесе) и снег и

притом ствара наносе и успорава саобраћај. Ваздушна кретања у атмосфери настају

услед разлика између температура суседних ваздушних маса.

"Ветрови,  кретање  ваздуха  из  области  високог  ваздушног  притиска

(антициклон),  где  је  ваздух  хладнији  и  тежи,  ка  области  ниског  ваздушног

притиска,  где  је  ваздух  топлији  и  лакши  (циклон)."  Српска  енциклопедија

(2013:320)

Дакле, ветар настаје као последица неједнаког загревања ваздуха на Земљи и

доноси промену времена. Он настаје због вертикалних и хоризонталних разлика у

атмосферским притисцима и битан је  чинилац за  одређивање климе и  времена.

Представља струјање гасова или наелектрисаних честица и један је од чинилаца за

одређивање климе.

3
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„Ветрови, кретање ваздуха из области високог ваздушног притиска (антицик-
лон), где је ваздух хладнији и тежи, ка области ниског ваздушног притиска, где је 
ваздух топлији и лакши (циклон).” Српска енциклопедија (2013: 320)

Дакле, ветар настаје као последица неједнаког загревања ваздуха 
на Земљи и доноси промену времена. Он настаје због вертикалних и 
хоризонталних разлика у атмосферским притисцима и битан је чини-
лац за одређивање климе и времена. Представља струјање гасова или 
наелектрисаних честица и један је од чинилаца за одређивање климе.

Врсте ветра

Има разних врста ветра. Ветрови се разликују по снази и прав-
цу из ког дува. Правац ветра се означава са које стране света ваздух 
(ваздушна маса) струји и представља се графички на ружи ветрова. 
Ружа ветрова има 8-1� праваца, а правац се одређује помоћу Вилдо-
вог ветроказа на висини од �-12 m изнад површине земље. Могу се 
поделити према правцу из ког дувају, брзини, врсти сила које их иза-
зивају, подручја у којима дувају. Метеорологија не само да региструје 
правац из којег ветрови дувају она их разликује по снази. Снажни 
ветрови нешто дужег трајања називају се олује. Дугортрајни ветрови 
су олује, ураган или тајфун, торнадо. Према другој подели деле се на 
сталне, периодичне, локалне и специјалне (специфичне). Према ду-
жини трајања ветрови могу дувати неколико минута, неколико сати 
или више дана. 

Стални ветрови – то су ветрови који дувају непрекидно, а спе-
цијални (специфични)3 ветрови добијају називе по правцу из којег 
дувају (нпр. ветар који дува са запада ка истоку назива западни ветар, 
северац дува са севера према југу.

Брзина ветра се мери анемометром и изражава се m/sec ili кm/h. 
Мерење брзине ветра се врши на висини од 10 метра изнад површине 
земље и узима се вредност брзине у временском периоду од 10 минута. 

У нашој земљи познати су следећи ветрови: лахор, поветарац, ши-
роко (југо), северац, развигор и кошава. На слици бр. 2 је дата Србија 
и правци дувања њених ветрова. Њихова брзина се креће од 10–50 
m/sec. 

3 У енциклопедији Британика се користи термин специфични ветрови за појам специјални ветрови.
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Слика бр. 2. Ветрови у Србији

Извор: Српска енциклопедија, (2013: 320). Матица Српска, Српска Академија наука и 
уметности, Завод за уџбенике, Нови Сад – Београд.

Из слике бр. 2 можемо видети да се Србија налази већим делом у 
зони сталних западних ветрова северне Земљине полулопте.4

4 Ти стални ветрови дувају из суптропске зоне високог ваздушног притиска (око 35 степена сев. 
географске ширине) према умереном климатском појасу са малим ваздушним притиском (до 
око �0 степени северне географске ширине). 

Слика бр. 2. Ветрови у Србији

   Извор: Српска енциклопедија, (2013:320). Матица Српска, Српска    

   Академија   наука и уметности, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд.

5
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Од периодичних ветрова на простору Србије су најчешћи етезија 
и кошава. 

„Етезија (назив се чешће користи у научној литератури) јесте 
струјање ваздуха из правца азорског антициклона према зони ниског 
ваздушног притиска над источним Средоземљем”.5 Под утицајем ове 
ваздушне струје је северни део Србије и кроз осцилације трају од јуна 
до септембра и изазивају прекид пролећног максимума падавина. 

Кошава захвата источну и југоисточну Европу, Среоземље и пре-
ко Карпата и планина источне Србије „долази” у Подунавље и По-
моравље и „стиже” на југу до Нишаве и Западне Мораве, а на западу 
до Осијека и Винковаца у Хрватској и захвата целу Војводину. Пери-
од њене активности је од јесени до пролећа. Поред негативних осо-
бина, она је и тзв. „чистач Београда” утиче на побољшање квалитета 
ваздуха над Београдом. Кошава најчешће дува неколико дана (3-21 
дан). Међутим имамо податке да је забележено и дуже трајање. Најду-
же трајање забележено је 1953. између 11. октобра и 10. новембра (31 
дан). Њена средња брзина је 5–10 m/sec. али може да достигне и олуј-
ни карактер. У Вршцу је 25. марта 1957. дувала брзином од 37,3 m/sec. 
(2013: 320).

Северац је хладан ветар и карактеристичан је за северну Војводину 
и дува из панонске низије из Мађарске.

Развигор је ветар који дува у рано пролеће. Његова карактерис-
тика је да буди природу и живи свет (биљке и животиње), а трепери 
како девојачко и момачко срце.

Вихор је поред кошаве нагао ветар, који се креће кружно, а поне-
кад је толико снажан да може подићи и мањи пласт сена. У неким 
крајевима вихор је још јачи и познат је под називом торнадо.

Југо и бура су морски ветрови, с обзиром да не мамо море, нису 
предмет нашег интересовања, као и монсуни, урагани, торнада и дру-
ги ветрови. 

На брзину ветра утиче рељеф, биљни покривач и други објекти на 
земљи-шту. Према брзини и интензитету ветра Србија је подељена на 
две зоне:

1. зона – умерено јаки ветрови, обухвата континентални део,
2. зона – јака кошова обухвата област подунавља.

Јачина ветра представља притисак који он врши на вертикалну 
површину. Одређује се по Бофоровој скали (табела 1), која има 13 сте-

5 Српска енциклопедија, (2013: 320).
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пени утврђених према дејству ветра на разне предмете. Ову скалу је 
израдио енглески контраадмирал и хидрограф Франсис Бофор 1805. 
године, а међународно је прихваћена 1874. године.

Табела 1. Бофорова скала за одређивање јачине ветра

Степен Јачина Особине m/s Km

0 Тишина Потпуно тихо, дим се диже усправно 0,0 0

1 Лахор Дим се диже готово усправно 0,9 3

2 Поветарац Повремено креће лишће на дрвету 2,4 9

3 Слаб 
ветар

Покреће заставе и лишће шибља и дрвећа у 
доста непрекидно кретaње 4,4 1�

4 Умерени 
ветар Лепрша заставом, повија гранчице �,7 2�

5 Јак ветар Повија веће гране, постаје нелагодан за 
чула, баца таласе на стајаћим водама 9,3 34

� Жесток 
ветар

Чује се како хуји изнад кућа и других чвр-
стих предмета, креће тање дрвеће, баца 
таласе на стајаћим водама од којих неке 
запенуше 

12,3 44

7 Олујни 
ветар

Повија тања стабла, пребацује таласе
на стајаћим водама који запенуше 15,5 55

8 Олуја
Повија цела јaча стабла, ломи гране, осет-
но задржава човека који корача у правцу 
ветра 

18,9 �8

9 Јака 
олуја

Ломи веће и јаче гране наноси штету 
крововима 22,� 82

10 Жестока 
олуја

Обара и ломи дрвеће обара слабе димњаке 
наноси знатне штете зградама 2�,4 9�

11 Вихор Тешка разарајућа дејства, руши кровове са 
зграда 30,5 110

12 Оркан Уништавајућа дејства 34,8 125

Према овој скали, ветрови олујних брзина дувају брзином између 
52 и 104 Km/h, а јак оркански ветар је брзине од 104 – 117 km/h.

Поред Бофорове скале постоје још и Торо (TORRO) и Фујита (Fujita) 
скала.
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Торо скалу је израдио Terence Meaden и тестирана је у периоду од 
1972–1975. године, а у употреби је од 1975. године. Ова скaла је приклад-
нија од Фујитине скале за тип изградње и насељеност у Европи.

Ако упоређујемо Торо скалу са Бофоровом скалом можемо је предста-
вити табелом 2. где јачина Торо О, одговара јачини 8 на Бофоровој скали.

Табела 2. Торо скала 

Бофорова скала 8 10 12 14 1� 18 20 22 24 2� 28 30

Торо скала 0 1 2 3 4 5 � 7 8 9 10 11

Фујитина скала, названа по јапанском метеорологу Tetsuyi Fujiti, 
служи за степеновање торнада према учињеној штети и користи се 
ван Европе. Стварне брзине ветра – торнада нису научно измерене. 
Ова скала има � степени (степен ветра F � joш није у употреби).

Дејство ветра на животну средину

Дејство ветра на животну средину се испољава на два начина: по-
зитивно и негативно.

Позитивно дејство ветра огледа се у коришћењу снаге ветра за 
добробит човека. Проналазак ветрењача и њихов рад нашао је ви-
шеструку намену од покретања оргуља, млевење житарица, вађење 
воде из бунара, покретање једрилица, једрењака до данашњих дана 
када ветрењаче снагу ветра претварају у електричну енергију чиме 
се постиже уштеда фосилних горива. Први забележени примери ко-
ришћења ветра датирају из 300 пре нове ере на простору данашње 
Шри Ланке. Затим следе следећи записи у првом веку нове ере, вет-
рењаче су се користиле за погон оргуља. У седмом веку су Персијанци 
направили прве практичне ветрењаче које су се користиле за млевење 
жита, а негде и за вађење воде из бунара као и за прераду шећерне тр-
ске. У Европи од 1180. године ветрењаче се користе за млевење жита. 
У Холандији су се масовно градиле ветрењаче од XVII до XIX века. У 
XX веку еолску енергију потиснули су други извори јер производња 
елетричне енергије уз помоћ ветра није исплатива. Користе се фосил-
на горива која су довела до загађења животне средине из тог разлога 
енергија ветра постаје поново актуелна.
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Подаци на говоре да се данас „мање од 1% укупне електричне енер-
гије добија из енергије ветра а очекује се да ће она за само неколико 
деценије достићи, и премашити 20% укупно произведене електрич-
не енергије. Данас се зна да у САД ради 10.000 ветрењача а претпос-
тавља се да их је толико у Канади, Холандији, Данској, Јужној Амери-
ци итд.”( Ђукић, 1999: 148). 

Снага ветра је искоришћена за различите спортске активности, 
рекреацију и забаву. Примери за то су: пуштање змајева, бављење па-
добранством, једрилице-пловила на води. 

Највећу еолску електрану у Европи је пустила у погон В. Брита-
нија крајем 199�. године и обезбедиће електричну енергију за 25000 
становништва. „У Британији сада ради 31 еолска електрана и произ-
веденом струјом снабдева око 150 000 домаћинства. Стручњаци про-
цењују да би коришћењем снаге ветра могло да се задовољи 20% бри-
танских потреба за струјом.” ( Ђукић, 1999: 149). 

Позитивно дејство дувања ветра на друштво испољава се кроз рас-
пршивање– разношења семена многих биљака и на тај начин омогућа-
ва се опстанак и ширење тих биљних врста као и популације летећих 
инсеката. Поред пчела које имају функцију опрашивања биљних кул-
тура исту улогу има и ветар. 

Негативно дејство ветра као фактора угрожавања животне среди-
не огледа се кроз више ефеката. Ти ефекти су: психолошки, механич-
ки (рушилачки), хемијски, ерозија и друштвене последице. 

Психолошки ефекат има директно дејство на човека, може да изазо-
ве нервно растројство. Има примера да у долини реке Роне, у Францус-
кој је познат ветар који дува око три мецеса у години дана. Статистички 
подаци говоре да у том периоду расте број злочина на том подручју. 

Механички (рушилачки) ефекат огледа су у разорном, механичком 
дејству одроњавање земљишта, уништавање шумског богаства, уништа-
вање и смањење приноса пољопривредних и воћарских култура.

Хемијски ефекат – с обзиром на своју кинетичку енергију шири 
загађујуће материје на већим површинама које могу бити производ 
пожара или акцидената на нуклеарним и хемијским постројењима. 
Ветрови знатно утичу на ширење пожара а самим тим и продужују 
време гашења њих. С обзиром на развој аутомобилске индустрије и 
других индустрија које користе фосилна горива настаје повећано ае-
розагађење. Услед повећаног смога и других загађујућих материја у 
циљу смањења може се забранити кретање путничких возила (уводи 
се пар-непар за регистарски број). Недавно смо имали случај у Са-
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рајеву, а у Европи је град Берлин. Дефлацију� настанак еолске ерозије, 
деловањем ветра, подразумева премештање честица земљишта и раз-
ношење пепела. Односећи земљиште ветар огољава корен биљке чиме 
узрокује њено сушење. Код термоелектрана које као гориво користе 
угаљ као продукт рада настаје пепео (Обреновац, Костолац). Настао 
пепео се депонује у депоније пепела које су лоциране у близини сео-
ских насеља, услед еолске ерозије, долази до каснијег таложења пе-
пела на обрадивом пољопривредном земљишту, што умањује његов 
принос и квалитет. Код нас је еолска ерозија јако изражена у Голубач-
ко-рамској, Делиблатској и Суботичкој пешчари. 

Негативне друштвене последице дувања јаких ветрова су: ства-
рање сметова чиме се прекида саобраћај у планинским подручјима 
(у току зиме, рушење црепова са кровова а често и читавих кровних 
конструкција, прекид ПТТ саобраћаја, електрифицираним пругама, 
ометање пловидбе на мору и рекама, ломљење стаклених површина 
на објектима (у савременој архитектури све више се користи стакло), 
као што су: тржни центри, болнице, вртићи, школе и тако даље. Ус-
лед снежних наноса најугроженији путни правци у Србији су: Ибар-
ска магистрала (Рудник), пут Пећ-Андријевица (Чакор), Београд-То-
пола (Авала), Брус-Копаоник (Сребрнац), Нови Пазар-Сјеница, Бор-
Жагубица, Ћуприја-Зајечар (Честобродица) и др. Истовремено до-
лази до потпуне одсечености појединих насеља у току зиме, а самим 
тим и поремећаја у животу локалног становништва. (неколико годи-
на узастопно смо се сусретали са овим проблемом). Када су у ком-
бинацији са ниским температурама, ветрови негативно утичу на жи-
вотиње, нарочито на стоку и људе у планинским подручјима. Ветар 
може утицати и на количину хране за неке животиње, као и на њихове 
стратегије при лову и одбрани. Ловци приликом постављања замки 
исте постављају супротно од дувања ветрова, јер животиње својим 
чулима могу да их препознају и на тај начин се спасу. 

Примена ветра у ратним условима

Ветар као метеоролошка непогода (познавајући правац и брзину 
дувања) могао би се искористити и у ратним условима. Изазивање и 
ширењу загађивача и пожара чиме би се угрозила животна средина 
(шумски фонд и засађене биљне културе), а истовремено би неприја-

� Дефлација може за један дан да премести слој земљишта дебљине од 1–5 cm, а за настанак само 
1 cm потребно је између 250 и 300 година. 
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тељским снагама била онемогућена употреба специјалних противпо-
жарних летилица (канадера) и брза локализација пожара.

Ветрови из године у годину наносе штету нашој земљи. У табели 
3 наведени су ветрови хронолошки у периоду од 2009-2018. године и 
градови који су претрпели штету. 

Табела бр. 3. Ветрови и њихове последице 
у периоду од 2009–2018.

Датум Ветрови и градови који су претрпели штету

18.08. 2009. Стара Пазова – ветар срушио све сунцобране.

17.05.2010. Олуја у Суботици.

1�.0�.2010. Град и олуја нанели штету Десимировцу и Крагујевцу.

20.07.2011. Невреме захватило Болеч.

02. 08.2012. Олуја на Дунаву.

04.01.2013. Војводина – оштећење 100 стамбених кућа и помоћних објеката.

02.02.2014. Кошава у Војводини.

30.0�.2014. Олујни ветар чупао дрвеће у Пироту. 

1�.07.2014. Олуја у Београду.

30. и 31.01.2015.
Олујни ветар ломио дрвеће у Вучју, околини Лесковца и претпос-
тавља се да је у реновираној школи висећа плафонска конструк-
ција тешка око 350 кг пала преко ноћи на клупе и шк. столице.7 

20.0�.2015. Олуја под Авалом.

2�.0�.2015. Невреме и олуја у Нишу.

0�.07.201�. Пијавица изнад Панчева.

28.07.201�. Невреме захватило Нови Пазар и Рашку.

12.01.2017. Јак ветар ствара наносе, део Пештера поново завејан и Сјеница. 

29.10.2017. У Београду, јак ветар ломио дрвеће, брзина ветра износила 
24m/sec.

08.11.2017. Кошава мучи Београд данима и њена брзина је 23km/h.

27.12.2017. У Тимочкој Крајини дувао је јак ветар, удари олујне јачине.

31.03.2018.
01.04.2018.

Ветар на Пештеру дувао је брзином 120km/h, последице су претр-
пели Нови Пазар, Краљево, Нова Варош, Ниш и Бајина Башта.

7 Претпоставља се да је рушењу плафона допринео ветар, јер су прозори на тој учионици били 
отворени.
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Закључак

Ветар у зависности о јачине може да угрози и угрожава животе 
људи и материјална добра, животну средину, а чије је последице мо-
гуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних орга-
на и служби. 
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Закон о ванредним ситуацијама, „Службени гласник Р. Србије, бр.111/2009, 
92/2011 и 93/2012.

WIND – AS AN ENVIRONMENTAL THREET

Milijana Đorđević 
University of Belgrade, Faculty of Philology

Summary

The environment is threatened by many different factors, that man efforts to counter within 
his mental and technical capabilities. All the dangers that influence the environment in a harm-
ful matter can be divided into two basic groups: peaceful and war painted times.Given the fact 
that peaceful times dominate when times is in play, those environmental dangers are divided 
into natural and technical and technological influences. The natural disasters as such, are out of 
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our control and will continue to occur. Law on Protection form natural occurring disasters de-
fined them as threatening to human life, human safety as a whole, and that of the environment.

Key words: wind, kinds of wind, scales, effects and infulences on the environment.



ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 2017         37-50

17.036.2
COBISS.SR-ID 513150645

МИЛОВО СХВАТАЊЕ ПРАВДЕ КАО 
„ВИШЕГ ЗАДОВОЉСТВА БЕЗБЕДНОСТИ“

Ненад Цекић1✴

Одељење за филозофију
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

1  ncekic@f.bg.ac.rs

ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 2018 221–234

551.583:31� 
COBISS.SR-ID 513378229

СОЦИЈАЛНА ДИМЕНЗИЈА КЛИМАТСКИХ 
ПРОМЕНА

Милош Томић*, демонстратор, 
Универзитет у Београду, Факултет безбедности

* milosttomic@yahoo.com





Социјална димензија климатских промена 223

СОЦИЈАЛНА ДИМЕНЗИЈА 
КЛИМАТСИХ ПРОМЕНА

Сажетак: Глобалне промене у животној срединини имају снажне импликације на стабил-
но функционисање социјалних и еколошких система пре свега због различитих девијација 
које се појављују као последица изнуђених природних (безбедносних) појава. У овим усло-
вима климатске промене постају све присутнији безбедносни проблем и мултипликатор 
низа различитих безбедносних изазова, ризика и претњи. Ова карактеристика односи 
се пре свега на тренд раста насилних сукоба, нестабилности и тензија у појединим ре-
гионима широм света. Негативне последице климатских промена испољавају се кроз ин-
тензивну појаву екстремних природних феномена, који додатно погоршавају стање без-
бедности у недовољно развијеним државама оптерећеним консолидацијом унутрашњег 
друштвеног, економског и политичког поретка. Перманентно смањивање обрадивих пов-
ршина, распрострањена несташица пијаће воде, смањена продуктивност хране, све дужи 
сушни периоди и обилне падавине, политичка и економска нестабилност затим социјал-
на фрагментација, само су неки од фактора који својим кумулативним дејством поспе-
шују мотивисаност угрожене друштвене заједнице на предузимање различитих видова 
организованог насиља. Симбиотска веза између недостатка природних ресурса угроже-
них климатским променама и насилних сукоба протврђена је низом истраживачких сту-
дија спроведених претежно на примерима држава афричког и азијског континента. Циљ 
овог реда јесте покушај да се систематичним прегледом литературе укаже на девасти-
рајући утицај климатских промена и нужну потребу за предузимањем адекватних про-
грамских проактивних мера заштите и ублажавања негативног утицаја антропогених 
активности на поремећај природне равнотеже. 
Кључне речи: социјални и еколошки системи, безбедносни ризик, изазов и претња, при-
родни ресурси, насилни сукоби. 

Увод

Убрзане климатске промене прећене глобалним загревањем, пос-
ледњих двадесет година значајно су допринеле појави екстремних 
временских прилика и тиме постале не само научно већ и доминтно 
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политичко питање (McCright and Dunlap, 2000; Rajib and Sharma, 2011; 
McCright and Dunlap, 2011). Емпиријски резултати великог броја на-
учних истраживања показују да последице климатских промена, као 
што су пораст температуре, суше, топљење леда, урагани, пораст ни-
воа мора и океана и измена режима падавина (Табела1), имају незане-
марљив утицај на функционисање људског друштва у различитим де-
ловима света док се њихове безбедносне импликације могу се помат-
рати као тренутне и трајне. Осим тога све чешћа појава различитих 
природних опасности (поплава, суша, земљотреса, олуја, вулканских 
ерупција, урагана и цунамија) директно је пропорционална порас-
ту рањивости друштвене заједнице што је између осталог и потврђе-
но Конвенцијом Уједињених нација о климатским променама, Кјото 
протоколом из 1997. године и Миленијумским развојним циљевима 
из 2000. године. Дакле климатске промене могу се посматрати као ре-
ална еколошка претња која има потенцијал да угрози мир и безбед-
ност на различитим нивоима анализе (ниво појединца, ниво друшт-
вене заједнице, национални, регионални и међународни ниво).

Табела 1. Екстремни природни феномени

Примарне (директне) 
последице климатских промена

Топљење глечера
Суше
Тропски циклони
Олује 
Урагани
Хладни таласи
Топли таласи

Секундарне (индиректне) 
последице климатских промена

Пораст нивоа мора и океана
Поплаве
Епидемија заразних болести
Недостатак воде за пиће
Смањена продуктивност пољопривредне 
производње
Салинизација
Појава клизишта
Уништавање (критичне) инфраструктуре
Шумски пожари

Извор: Аутор

Операционализација појма климатске промене у начној литератури 
прилично је неуједначена односно сама прецизност дефиниције знат-
но је условљена циљевима конкретног научно истраживачког рада. 
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Америчка агенција за заштиту животне средине (US Enviromental 
Protection Agency – EPA) наглашава да „климатске промене пред-
стављају значајне промене климатских услова, као што су темпера-
тура, падавине или ветрови који трају деценију или дуже, а могу на-
стати као резултат: природних процеса у оквиру климатског систе-
ма (промене у циркулацији океана), промена у интензитету Сунчевог 
зрачења или пак људских активности које утичу на састав атмосфере 
(кроз сагоревање фосилних горива) и површину Земље (обешумља-
вање, урбанизација, дезертификација)” (Димитријевић, 2010:�7). С 
друге стране глобално загревање подразумева повећање просечне 
температуре ваздуха проузроковане емисијом гасова стаклене баште 
(углен-диоксид, азотови оксиди, метан, водена пара, хлорофлорокар-
бонати (CFCs)) (Mitchell, 1989). Антропогене активности испољене 
кроз технолошки развој сматрају заједничком карактеристиком ових 
еколошких појава због саме чињенице да су природне климатске ва-
ријабилности прилично осетљиве на сваки екстерни утицај. 

Као озбиљан проблем климатске промене уз глобално загревање 
изискују доношење конкретних нормативно-правних и институци-
оналних мера заштите. У складу са тим Светска Метеорошка Орга-
низација (WMO) у сарадњи са Програмом заштите животне средине 
Уједињених нација (UNEP) 1988. године оснива Међувладин панел за 
климатске промене (IPCC) у циљу утврђивања негативних утицаја ан-
тропогених активности које доприносе емисији гасова стаклене баште 
и тиме утичу на модификацију климатског система (Parry et al., 2007). 
Од 1990. године IPCC објављује низ извештаја (на сваких пет годи-
на) углавном знаснованих на савременим научним методама анализе 
климатских промена (Park, 2005). Извештај ове организације из 2007. 
године појављује се као најчешће цитирани у научној литератури. На-
име садржина овог извештаја у великој мери односи се на процене 
научника да уколико се тренд емисије гасова стаклене баште наста-
ви досадашњим темпом, глобалне просечне температуре ваздуха по-
већаће се у распону од 1,1 до �,4 степена до краја 21. века (IPCC, 2007; 
Meinshausen et al., 2009 ). Концентрација углен-диоксида (CO2) у ат-
мосфери достиже свој историјски максимум и углавном је последица 
прекомерне употребе фосилних горива, индустријских активности и 
уништавања шума (дефорестација). У ширем контексту антропогене 
активности континуирано утичу на промену свих медијума животне 
средине, посебно на просечну температуру атмосфере (IPCC, 2013). 
Посматрано са безбедносног аспекта климатске промене, испољене 



Милош Томић22�

кроз ектремне временске догађаје, негативно ће утицати на економс-
ки и социјални сектор уз могућност даљег ширења (путем различитих 
сложених веза) на остале секторе и подручја (IPPC, 2007). 

Угроженост неразвијених земаља 
климатским променама

Неравномерна просторна дисперзија утицаја негативних последи-
ца климатских промена условила је потребу за правовременим ефи-
касним реаговањем посебно због чињенице да су најсиромашније 
земље (земље у развоју) изузетно рањиве на ову еколошку претњу. 
Климатске промене посебно доприносе повећању стресних услова – 
нагли раст популације, неадекватно снабдевање пијаћом водом, ис-
црпљивање пољопривредних ресурса, лоше здравствене услуге, еко-
номска девијација, неефикасне политичке институције – и тиме пос-
тају незаобилазна препрека економском развоју и политичкој стабил-
ности (UNDP, 2007). Као иделан пример земаља у развоју угрожених 
климатским променама, у научној литератури наводе се државе Аф-
ричког и Азијског континента12 и то због следећих фактора:
 тренутна адаптација (прилагођавање) главних произвођача 

хране на климатске варијабилности постала је неадекватна,
 пољопривредна производња има тенденцију смањивања, посеб-

но у полу сушним регионима,
 континуирано повећање несташице пијаће воде,
 повећање стопе промена екосистема посебно у Јужној Африци,
 повећање ризика од поплава у нижим деловима територије,
 повећање ризика од заразних болести које се шире векторским 

путем (Parry et al., 2007).

Гуа и сардници (Guha at al., 2004) наводе да ће „повећање попула-
ције, урбанизација и нестабилност земаља у развоју у великој мери 
утицати на повећање броја људи рањивих на природне катастрофе”. 
Такође истакнути аутор из студија животне средине-конфликата Хо-
мер Диксон наводи да „нагле промене у животној средини могу оз-
биљно утицати на становништво земаља у развоју ”(Webersik, 2010). 

1 На планети Земљи живи око 1,3 милијарди сиромашних људи и 90% ове популације налази се у 
Азији и суб-сахарској Африци (Thornton et al., 2002). 

2 Током 200�. године забележено је 427. природних катастрофа при чему је страдало око 23.000 
људи претежно настањених у Азији (44%) (CRED, 2007). 
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С друге стране поједини истраживачи (Mortimore, 1998; Huq, 2001; 
Berkes and Jolly, 2001; Adger et al. 2001; Roncoli et al., 2001) истичу да 
управо људи који су насељини у подручијима угроженим климатским 
променама, имају висок ниво резилијентности на промењене живот-
не услове3. У скалду са овим тврдњама негативне последице које прате 
промену климе драстичније погађају државе/становништво које ра-
нијих година нису често била изложена овој врсти изнуђених природ-
них феномена. 

У литератури се често као пример неазвијених земаља рањивих 
на климатске промене и екстремне природне феномене, наводи аф-
ричка држава Мозамбик. Током 2000. године обилне падавине (које 
се појављују једном у 200. година) проузроковале су поплаве на већем 
делу територије ове и суседних држава (Јужна Африка и Зимбаб-
ве) (Smithers et al., 2001). Светски програм за храну Уједњених На-
ција (енг. The UN World Food Programme) наводи да је том приликом 
400.000 људи било директно угрожено, 40. људи је погинуло и 77.000 
њих је остало без својих домова (WSWS, 2001). Овом билансу нега-
тивних последица допринео је и низ других социјалних, економских, 
инфрастуктурних и институционалних недостатака. Наиме четрде-
сет процената становништва Мозамбика живи са мање од 1. долара 
дневно док осталих четрдесет са 2. долара (Ibid, 2001). Проблем еко-
номског дуга односно презадужености са којим је суочена ова држава 
додатно је допринео повећању рањивости најсиромашнијег дела ста-
новништва. Затим велики део брана у Мозамбику није вишенаменски4 
што отежава регулисање нивоа воде током великих поплава (Mirza, 
2003). На крају неефикасна расподела ресурса и слаба имплемента-
ција нормативно-правне регулативе поспешила је стварање проблема 
изражене друштвене неједнакости (WSWS, 2001) праћену повећањем 
угрожености популације. 

Мирза (Mirza, 2003) у свом истраживачком раду описује негатив-
не последице „супер” циклона који је 1999. године задесио Одишу са-
везну државу Индије. Економски неразвијена са високом стопом си-
ромаштва ова држава претрпела је огромну штету у виду: страдања 
више од 10.000 људи, разарања великих пољопривредних површина, 
уништавања кућа, екосистема и инфраструктуре (Ibid, 2003). У ши-
рем контексту дугорочна последица ове природне катастрофе јесте 
3 Фармери који се баве узгојом стоке у западноафричком Сахелу развили су способност адап-

тације на недовољне падавине у износу 25%-33% током читавог деветнестог века (Adger et al., 
2003). 

4 Служи само за одржавање одређеног нивоа воде неопходне за производњу електричне енергије. 
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отежан друштвено-економски развој са изразитим импликацијама на 
свакодневан живот пострадалог становништва.

Резултати великог броја истраживања утицаја климатских проме-
на на неразвијене земље потврђују чињеницу да географски и хидро-
климатски елементи представљају саставни део рањивости друштве-
не заједнице на екстремне природне феномене (Табела 1). Огромни 
људски и социјални губици земаља у развоју током ових изненадних 
догађаја често нису адекватно представљени односно остају у сенци 
макроекономски параметара и на основу њих може се погрешно за-
кључити да је опоравак изразит што не одговара реалном стању ства-
ри (Albala-Bertrand, 1993). 

Дакле ограничавајући адаптивни капацитети земаља у развоју 
чине их изузетно зависним од природних ресурса (пијаћа вода и хра-
на) осетљивих на климатске промене (IPCC, 2007) што у дужем вре-
менском периоду може послужити као катализатор настанка нових 
безбедносних претњи. Наиме нагле и изненадне промене у животној 
средини у последњих неколико година сматрају једним од главних уз-
рока миграција људи. Бриермен и Боас (Biermann and Boas 2010) на-
глашавају да ће „климатске промене у блиској будућности утицати на 
животе милиона људи који ће бити приморани да мигрирају у друге 
безбедније делове света”. Кумулативно дејство низа природних катас-
трофа (нпр. тропски циклони, поплаве, клизишта, суше, пораст ни-
воа мора) између осталог изазваних климатским променама и неста-
билно унутрашње друштвено-економско и политичко стање, повећа-
вају број еколошких избеглица широм света.

Климатске промене, алокација ресурса и 
насилни сукоби

Климатске промене постају незаобилазна тема у савременом без-
бедносном дискурсу посебно након завршека Хладног рата и промене 
глобалне безбедносне парадигме. Поједини аутори (Adger et al. 2003; 
Brown et al. 2007) својим предвиђањима упозоравају да ће климатс-
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ке промене за неколико година постати изузетно опасна безбедносна 
претња нарочито по међународну безбедност5. Осим тога ова упозо-
равања научне јавности односе се и на све чешћу узрочно-последичну 
везу између климатских промена и сукоба (конфликта) потврђену ан-
лизом унутрашње политичке нестабилности угрожених држава. Наи-
ме високе цене и несташица хране, воде и других ресурса неопходних 
за опстанак становништва често поспешују насилне револуционар-
не промене политичких режима што потврђују бројни примери зе-
маља претежно афричког континента�. Хомер Диксон (Homer-Dixon) 
објашњава да поједини недостаци у животној средини нису једини и 
довољни узроци масовних миграција људи, сиромаштва и насилних 
сукоба већ се придодају другим еономским, политичким и социјал-
ним факторима (1999: 1�) који својим кумулативним дејством појача-
вају негативне ефекте ових безбедносних појава (Табела 2).

Меклоклен (McLoughlin, 2004) тврди да „климатски индуковани 
стрес по животну средину може имати индиректан утицај на мир 
и безбедност” посебно у случају сукоба око доступности ресурса 
(пијаће) воде (Orlando, 2015:101). Ова тврдња потврђује се на примеру 
Египта који се у великој мери ослања на реку Нил као највећег (95%) 
снабдевача свежом водом, при чему би сваки прекид дотока реке уз-
водно имао несагледиве негативне последице. Озбиљности ситуа-
ције доприноси одлука египадске владе да ангажује своје војне сна-
ге у циљу очувања природног тока реке (Swain, 1997). Такође Хенд-
рикс и Салијен (Hendrix & Salehyan, 2012) на основу базе података о 
сукобу у Африци, закључују да су одступања од просечних падавина у 
било ком смеру (превише или премало падавина) директно повезана 
са сукобом и насилни догађаји више се подударају са обилним пада-
винама. Иако обезбеђују више него довољне количине воде, падави-
не могу произвести накнадне несташице кроз штету начињену услед 
поплава (Ibid, 2012). Дакле примарне последице климатских проме-
на „домино” ефектом даље узрокују настанак нових комплекснијих 
безбедносних претњи са потенцијалом угрожавања различите врсте 
штићених вредности.

Веза између температурних варијација и конфликата потврђена је 
резултатима истраживачке студије (Burke et al., 2009, 2010) спреведе-

5 На Светском економском форуму одржаном 2018. године у Давосу усвојен је став да су кризе услед 
недостатка воде и климатске промене високо рангирани (безбедносни) проблеми који су се деша-
вали ранијих година, и данас су присутнији више него икад (World Economic Forum, 2018).

� Опширније о рањивости држава на климатске промене на: https://reliefweb.int/report/world/
climate-change-vulnerability-index-2017
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не на примеру субсахарске Африке у временском периоду од 1981. до 
2002. године. Аутори тврде да су климатске промене током 35. година 
допринеле повећању озбиљних инцидената у виду грађанских ратова 
у овом региону. Такође Бурке и сарадници примењују температуру и 
девијацију падавина као индикаторе који утичу на функцију економ-
ског раста увидевши при томе да ове варијације климатских варијаб-
ли могу служити као показатељ могућег избијања грађанских сукоба 
у недемократским условима (Ibid, 2009; 2010). 

Табела 2. Могући механизам настанка насилних сукоба

Извор: Прилагођена верзија; Buhaug & Theisen, 2010: 21.

Негативне безбедносне импликације климатских промена мани-
фестују се кроз појаву природних катастрофа затим пораста нивоа 
мора и недостатака природних ресурса, при чему се даљом анализом 
оне могу сматрати узроком све чешће појаве масовних миграторних 
кретања ставновништва у различитим (угроженим) деловима света. 
Миграције даље услед политичке нестабилности, изражене социјалне 
неједнакости, нестабилног безбедносног окружења, смањене економ-
ске активности, нестабилности снабдевања храном и лошим живот-
ним условима уз снажан популациони притисак, стварају неповољан 
амбијент за друштвене, економске и политичке вредности једне држа-
ве. Стање ствари додатно погоршава неадекватно реаговање водећих 
државних политичких актера који су углавном преокупирани пер-
манентном борбом за очување власти. Кулминација незадовољства 
угроженог дела становништва свој врхунац достиже избијањем ор-
ганизованих насилних сукоба мотивисаних потребом за револуцио-
нарном променом општег стања у држави. Дакле климатске проме-

Табела 2. Могући механизам настанка насилних сукоба

Извор: прилагођена верзија; Buhaug & Theisen, 2010:21.
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не имају врло специфичан и комплексан утицај на безбедност низа 
различитих референтних објеката (појединац, друштвена заједница, 
држава, међународна заједница) што даље изискује укључивање свих 
расположивих снага и средстава који би допринели максималном уб-
лажавању наведених штетних последица климатских промена. 

Закључак

Kлиматске промене праћене глобалним загревањем, поред других 
економских, социјалних и политичких фактора представљају један од 
свеприсутнијих генератора развоја нестабилног безбедносног стања 
на нивоу држава па и шире. Угрожене друштвене заједнице немају до-
вољно политичких и економских капацитета за успешно прилагођа-
вање модификованим животним условима. У већини случајева про-
сторна локација држава угрожених климатским променама подудара 
се са њиховим нестабилним безбедносним окружењем односно по-
тенцијални безбедносни ризик од избијања насилних сукоба, налази 
се на веома високом нивоу. Упозорења научне јавности на све чешћу 
повезаност недостатка ресурса неопходних за нормално функцио-
нисање друштва и насилних сукоба захтева јачање постојећих и из-
градњу нових институцоналних капацитета за ефикасно управљање 
кризама. У складу са тим за решавање овог еколошког проблема не-
опходно је укључити низ субјеката међународних односа у циљу побљ-
шавања способности адаптације угрожене људске популације, чиме 
би се безбедносни ризици повезани са климатским променама и свим 
пратећим појавама свели на одговарајућу (прихватљиву) меру.
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THE SOCIAL DIMENSION OF CLIMATE CHANGE

Milos Tomic, Teaching fellow 
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

Global changes in the environment have strong implications for the stable functioning of so-
cial and ecological systems, primarily due to various deviations that occur as a result of extinct 
natural (security) phenomenon. Under these conditions, climate change is becoming a more 
and more present security issue and a multiplier of a variety of security challenges, risks and 
threats. This feature applies primarily to the growing trend of violent conflict, instability and 
tensions in certain regions around the world. The negative consequences of climate change are 
manifested through intense occurrence of extreme natural phenomena that worsen the secu-
rity situation in underdeveloped countries burdened by consolidating internal social, economic 
and political order. Permanent reduction of arable land, widespread shortage of drinking water, 
reduced productivity of food, longer and longer periods of drought and heavy rains, political 
and economic instability followed by social fragmentation, are just some of the factors that their 
cumulative impact stimulate motivation vulnerable community to undertake various forms of 
organized violence. The symbiotic link between the lack of natural resources endangered by 
climate change and violent conflicts has been framed by a series of research studies carried out 
mainly on the examples of the countries of the African and Asian continent. The purpose of this 
order is an attempt to systematically review the literature highlight the devastating impact of cli-
mate change and the urgent need for adequate programming undertaking proactive measures to 
prevent and mitigate the negative impact of human activities on the natural balance disorder.

Key words: social and ecological systems, security risk, challenge and threat, natural resources, 
violent conflicts.
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МОРАЛНА ПАНИКА У ВЕЗИ СА 
НАСИЉЕМ У ПОРОДИЦИ1

Сажетак: У раду се разматра проблематика моралне панике у контексту насиља у по-
родици који као феномен изазива велику пажњу јавности у многим државама. Феномен 
насиља у породици је код нас постао видљивији након увођења посебне инкриминације у 
Кривични законик Републике Србије. Поред позитивних ефеката те промене који се огле-
дају у већој заинтересованости свих друштвених актера а нарочито органа формалне 
социјалне контроле за сузбијање насиља у породици постоји и негативна страна која 
се манифестује кроз моралну панику. Прекомерно и неадекватно медијско извештавање 
проузрокује стварање и одржавање одређених стереотипа и заблуда у погледу размера и 
карактеристика насиља у породици односно актера овог облика криминалитета. Посеб-
но треба истаћи стереотипно представљање мушкараца као насилника и жена и деце 
као жртава као и медијско прекомерно бављење најтежим формама насиља у породици 
који се веома ретко дешавају и статистички чине веома мали удео у укупном броју свих 
случајева насиља у породици. Треба имати у виду да највише остану скривени они слу-
чајеви насиља у породици у којима су мушкарци жртве као и лакши облици насиља у по-
родици који се најчешће дешавају али који нису медијски интересантни. На крају рада су 
представљени резултати анализе медијског извештавања о насиљу у породици у Србији 
и утицаја те медијске слике на став грађана о том феномену. 
Кључне речи: морална паника, насиље у породици, стереотипи, медији;

Увод

Концепт друштва ризика има значајну примену у анализи моралне 
панике у вези с породицом уопште а нарочито у контексту размат-
рања насиља у породици. Политичари и медијски коментатори често 
стварају спиралу значења у оквиру моралних дискурса повезаних с 

1 Делови рада су садржани у докторској дисертацији под називом: Медији и криминалитет – кри-
минолошки аспекти коју је аутор одбранио на Правном факултету Универзитета у Београду у 
јулу 2017. године.
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догађајима или тенденцијама које се узимају као примери неморала и 
насиља, а чији узрок је распад породице. (Томпсон, 2003:99) Нефунк-
ционалне породице се често окривљују за одступајућа понашања ње-
них чланова, нарочито ако су деца актери тих понашања. Многоброј-
на медијска истраживања спроводе се с намером да се по сваку цену 
пронађе веза између насилничког понашања деце и младих и одсуст-
ва родитељске бриге унутар породице. Та истраживања представљају 
обично само мали део много веће медијске кампање која се води с 
циљем сензационалистичког приказивања савремених породичних 
односа а све у циљу привлачења пажње. (Томпсон, 2003: 101)

У литератури се могу пронаћи различити ставови по питању мо-
ралне панике у вези с насиљем у породици. Поједини аутори истичу 
да се медији ретко баве уобичајеним случајевима насиља у породи-
ци (лакшим облицима који су пре свега усмерени на жене и децу). С 
друге стране, указује се на велику заинтересованост медија када су у 
питању најтежи облици насиља у породици који за последицу имају 
смрт или тешко повређивање члана породице, убиство и самоубиство 
супружника (садашњих и бивших), као и за случајеве када су актери 
славне личности.(Boyle, 2005: 85) 

Медијима одговарају моралне панике, јер уз помоћ њих одржавају 
потребан рејтинг. У Великој Британији дневни лист Daily Mail љутито 
је реаговао на помен било каквог истраживања које би могло да осла-
би моралну панику због пропадања и расула породице. Наводни по-
раст сексуалног злостављања у оквиру породице током осамдесетих 
и деведесетих година прошлог века, изазвао је моралну панику која 
траје до данас. (Томпсон, 2003: 120, 121)2

Морална паника у вези са насиљем у породици 
у Србији

Код нас се ситуација у том погледу донекле разликује. Анализа из-
вештавања медија о насиљу у породици показује одређене специфич-
ности. Пре свега треба напоменути да је насиље у породици релатив-
но ново кривично дело у кривичном законодавству Републике Србије 

2 Пример за то су новински чланци који су подржавали идеју о распрострањеном злостављању 
деце, при чему је као симбол проблема истакнут инцестуозни отац који је био заштићен од мо-
гуће казне због скептичности „патријархалних” полицијских служби, медија и политичара који 
су одбијали да верују сведочењима деце. 
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јер је по први пут уведено марта 2002. године изменама3 тадашњег КЗ-
а4 (чл. 118а). Кривичним делом насиље у породици штите се породица 
и породични односи и оно има неколико облика. (Стојановић, Делић, 
2013: 108) Увођење ове инкриминације представља допринос пред-
ставница феминистичког покрета. (Константиновић-Вилић, Петру-
шић, 2005)

Без обзира на различите законодавне могућности које су раније 
стајале на располагању органима гоњења, неспоран је значај инкри-
минисања насиља у породици. Овај феномен је тако постао видљи-
вији јер је област брака и породичних односа одувек третирана као 
претежно приватна сфера појединаца у коју се ретко интервенисало, 
па су тако и случајеви насилничког понашања у оквиру ње били табу 
тема. О томе се није много ни говорило и углавном је остављано ње-
ним актерима, насилнику и жртви, да сами „реше” своје проблеме. 
Осим промена набоље, инкриминисање насиља у породици и поди-
зање свести у јавности о важности решавања овог проблема донели 
су и неке негативне појаве. 

Након потпуне тишине у погледу приче о насиљу у породици, у 
нашој земљи је пре петнаестак година започео период интезивног и 
сталног бављења овом темом. Изношење података о размерама и ка-
рактеристикама насиља у породици требало је да подигне свест чи-
тавог друштва, како органа задужених за сузбијање криминалитета, 
тако и обичних грађана. Међутим, извештавање о насиљу у породици 
је у једном тренутку постало пренаглашено. Јавност је почела да сти-
че утисак да је насиље у породици релативно нов феномен односно да 
раније није постојао или да је био присутан у много мањој мери. Про-
теком времена је обична забринутост прерасла у моралну панику са 
свим својим последицама које из тога произилазе. У том смислу треба 
истаћи чињеницу да је ретрибутивно оријентисана јавност подложна 
периодичним епизодама избијања моралне панике. (Илић, 2017: 308)

Сензационалистичко извештавање о најтежим облицима насиља 
у породици створило је искривљену слику проблема. То је постиг-
нуто стављањем таквих вести на насловне новинске стране и пос-
већивањем великог простора тим случајевима, а неретко је праћено 

3 Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 10/02).

4 Кривични закон Републике Србије („Службени гласник СРС”, бр. 2�/77, 28/77 – испр., 43/77 – 
испр., 20/79, 24/84, 39/8�, 51/87, �/89, 42/89 и 21/90 и „Службени гласник РС”, бр. 1�/90, 2�/91 
– одлука УСЈ бр. 197/87, 75/91 – одлука УС РС бр. 58/91, 9/92, 49/92, 51/992, 23/93, �7/93, 47/94, 
17/95, 44/98, 10/02, 11/02 – испр., 80/02 др. закон, 39/03 и �7/03).
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и одговарајућим визуелним садржајима који су додатно доприноси-
ли уверљивости. На тај начин су релативно ретки случајеви насиља у 
породици представљени обичним људима као уобичајена појава која 
сваким даном постаје све израженија. С друге стране лакши облици 
насиља у породици интересантни су медијима само ако су актери поз-
нате личности или имају висок друштвени положај. (Boyle, 2005: 8�)

Стереотип мушкарца насилника

Погрешно је насиље у породици сматрати само обликом насиља над 
женама, што се иначе може уочити у радовима многих аутора. Неспор-
но је да су мушкарци у већини случајева насилници што потврђују и 
званични статистички подаци. Међутим, стварање стереотипа муш-
карца насилника може да доведе до низа негативних последица.

 Један од могућих проблема је аутоматско сваљивање кривице на 
мушкарца чим се дође до сазнања да се догодило неко насиље у по-
родици. У таквим ситуацијама медији обично пожуре да доделе уло-
ге насилника и жртве по унапред установљеном образцу не чекајући 
званичне информације од надлежних органа, пре свега полиције. Уко-
лико се догоди грешка у медијском извештају о конкретном догађају, 
никаква каснија интервенција и другачије извештавање истог медија 
неће моћи у потпуности да избрише негативну слику која је створена 
о првобитно означеном „насилнику”. 

Велики проблем представља и стереотипно размишљање органа 
формалне контроле који приликом расветљавања случајева насиља у 
породици потенцијалне насилнике по правилу траже међу мушкар-
цима. Такво размишљање је одраз генералног става јавности по пи-
тању проблема насиља у породици које се одржава непромењеном 
медијском сликом. У складу с тим треба истаћи још један аспект про-
блема стереотипног представљања мушкарца као насилника који се 
огледа у томе да се не верује мушкарцима када се осмеле да пријаве 
насиље у породици у којем су они жртве. Мушкарци неретко дожи-
ве да у таквој ситуацији буду исмејани, а може се догодити и да буду 
ухапшени уместо заштићени. Због свега наведеног многи мушкарци 
не пријављују насиље у породици, а последица тога је велика тамна 
бројка насиља у породици у којем су мушкарци жртве. Иако нека но-
вија истраживања показују да мушкарци чине око 8% виктимизоване 
популације, ова категорија жртава није у науци завредела ни део па-
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жње која се поклања мањинским групама чији проценат у популацији 
се креће око наведеног броја. (Игњатовић, 2015: 115) 

С обзиром на то да улога насилника не припада ексклузивно муш-
карцима, поставља се питање медијског представљања жена као учи-
нилаца насиља у породици. Полазна премиса је да се у складу с до-
минантним дискурсом мушки и женски криминалитет објашњавају 
на различите начине. Уобичајене претпоставке о родним улогама и 
„пожељном” понашању жена и мушкараца се испољавају у начину на 
који медији извештавају о криминалитету и криминалцима као и сте-
реотипном представљању жена. (Howitt, 1998: 125) Женско насиље 
над мушкарцима медији углавном занемарују што може у јавности да 
створи утисак да ту нема никаквог проблема. (Marsh, Melville, 2009: 
77, 78)

Научно бављење проблематиком насиља у породици обилује ра-
довима који потенцирају искључиво насиље мушкараца над женама 
и децом, док се осуђује сваки покушај скретања пажње на феномен 
мушке виктимизације у оквиру породице. Један од ретких примера 
бављења проблемом женског насиља над мушким партнерима пред-
стављају радови Мари Штрауса (Murray Straus). Он је био један од за-
четника истраживања о насиљу у породици уопште, јер је међу први-
ма указивао на стварне размере тог феномена. Штраус је сматрао да 
медији не успевају да извештавају ефикасно о размерама и озбиљнос-
ти женског насиља у контексту партнерских односа. Мушко насиље 
над женама ствара огромно интересовање штампе и јавности, док по-
родично насиље жена има очигледно мали утицај. (Howitt, 1998: 12�) 
Штраус је уочио да је почетком 70-их година прошлог века дошло до 
наглог пораста интересовања за феномен насиља у породици у Аме-
рици што је резултирало спровођењем различитих истраживања с 
циљем да се потврде полазне претпоставке о мушком насиљу и њего-
вом сталном порасту, уз незаобилазну помоћ медија. (Strauss, 1992: 211)

Стереотип жртве насиља у породици

Жене и деца су несумњиво у највећем броју случајева жртве насиља 
у породици и у том смислу треба истаћи позитивни аспект јавног ука-
зивања на овај проблем. Од кад су медији почели интезивно да се баве 
овом проблематиком, многи непознати случајеви насиља у породици 
су откривени. Неки од њих су подразумевали дугогодишње насиље 
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које се испољавало на различите начине. Међутим, поред позитивног 
учинка појачане медијске заинтересованости за случајеве насиља над 
женама и децом, неминовно су уследила и претеривања што се одра-
зило и на разумевање ове проблематике од стране јавности.5 

Фокусираност медија само на најтеже облике насиља над жена-
ма и децом највише је допринела стварању моралне панике. Поред 
свих облика у којима се може испољити насиље у породици (психич-
ко, физичко, сексуално), највише се извештава о сексуалном насиљу. 
Већина људи има релативно нормалне породичне односе и не могу да 
замисле да се овакве страшне ствари догађају. Међутим, континуи-
раним праћењем медијских садржаја који се баве насиљем у породи-
ци почињу да размишљају о свему томе као појави која дефинитивно 
постоји и чије се размере сваким даном повећавају. 

Морална паника у вези с насиљем у породици подразумева и прена-
глашено медијско извештавање о размерама свеукупног злостављања 
деце у оквиру породице. Повод за такво извештавање обично су јавно 
представљени резултати истраживања различитих организација из 
невладиног сектора, иако се у неким случајевима помињу и подаци 
званичних органа задужених за праћење стања у породицама. У вези 
с оваквим медијским извештавањем постоји неколико проблема. Оно 
што је превасходно спорно односи се на веродостојност изнетих по-
датака. Често се паушално износе подаци што је у најмању руку не-
озбиљно и наноси велику штету имиџу породице у јавности односно 
слаби и положај родитеља који су одговорни за своју децу. 

Континуирано објављивање таквих текстова чини дискурс о угро-
жености деце у примарним породицама, а у његовом настанку главну 
улогу имају одређене интересне групе које на тај начин остварују своје 
циљеве. Доминација таквог дискурса довела је до израде Преднацр-
та грађанског законика који садржи одредбу којом се родитељу за-
брањује свако телесно кажњавање детета, чак и у процесу васпитања 
што је довело до бурне реакције дела стручне јавности.� Ово питање 

5 Стереотипно представљање жртава насиља у породици нарочито је изражено у неким средина-
ма. Тако је у Америци доминантан дискурс о белим женама жртвама насиља у породици, обич-
но припадницама средњег или вишег слоја а занемарују се остале женске жртве. Насупрот томе, 
већу шансу да буду ухапшени због насиља у породици имају мушкарци припадници мањинских 
група што је својеврсни парадокс. (Gruber, 2007: 797, 798)

� Психотерапеут Зоран Миливојевић сматра да је на тај начин неоправдано изједначена телесна 
казна са злостављањем деце и насиљем. Уколико се родитељима забрани телесно кажњавање 
властите деце доћи ће до анархије у породицама, до даљег слабљења моћи родитеља, а раста 
моћи детета. На тај начин ће се повећати „нова патологија” до које доводи „ново васпитање” у 
смислу размажене и презаштићене деце која имају проблема да одрасту у функционалне одрасле 
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је регулисано у многим међународним конвенцијама, између осталог 
и у Европској конвенцији о људским правима па у том смислу постоји 
и одговарајућа пракса Европског суда за људска права. (Herzog-Evans, 
2010: 392)

Треба се осврнути на још један аспект медијског извештавања о 
деци жртвама насиља у породици када је насилник особа мушког 
пола. У таквим случајевима поставља се питање улоге мајке у читавом 
догађају. Жене се у том контексту обично представљају као пасивне, 
немоћне особе које су неретко и саме жртве. Медијски наслови и тек-
стови тек узгред помињу одговорност мајке чак и када је вероватно да 
она постоји. 

У литератури је изнет став да медији немају једнак однос према 
свим случајевима дечје виктимизације у оквиру породице будући да 
су одређена деца „идеалније” жртве него друга. (Jewkes, 2004: 94) Ме-
дији неће третирати на исти начин случај злостављања ромског де-
тета из картон насеља и случај злостављања белог детета које живи 
у урбаној средини у просечним условима. Јавност ће без претераног 
узбуђења прокоментарисати први случај, сматрајући да то није ништа 
неочекивано. У другом случају очекивана реакција је знатно друга-
чија јер су околности ближе већини људи. Сама помисао на „близину” 
дешавања изазива код људи истовремено страх и заинтересованост, 
а медији поново препознају тај битан моменат за успех неке приче и 
непогрешиво инсистирају на томе докле год има новог и занимљивог 
материјала и док постоји та заинтересованост. 

Кад је у питању стереотипно представљање жена жртава насиља у 
породици, посебно треба размотрити случајеве жена које су убиле или 
повредиле на други начин мушкарце који су злостављали њих и/или 
њихову децу. У јавности ће те жене слично као и оне које су жртве убис-
тва, силовања или насиља у породици, неретко бити благонаклоно тре-
тиране под условом да на одговарајући начин заузимају (или би могле 
да заузимају) своје уобичајено женско место. (Boyle, 2005: 103) Оне ће бити 
сматране као жртве у случајевима када се јавност убеди у постојање 
„синдрома злостављане жене” који служи као оправдање за извршено 
убиство или наношење тешких повреда мушкарцу злостављачу. 

Жене које се не уклапају у овај стереотип ће, без обзира на чиње-
нично стање имати гори јавни третман него мушкарци извршиоци 
поменутих кривичних дела. Оне представљају персонификацију „ло-

особе. Преузето 08. маја 2015. године, са: http://srbin.info/2014/12/22/prva-i-druga-srbija-u-ratu-
ko-razara-srpsku-porodicu/ 
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ших супруга” без обзира на евентуалну провокацију која је довела до 
вршења злочина. С обзиром да су насиље и агресија саставни део кон-
цепта мушкости насилна жена је двоструко крива будући да је повре-
дила норме кривичног права и норме пола. Због тога није реткост да 
се злочини жена доживљавају као бруталнији у односу на исте зло-
чине мушкараца. (Boyle, 2005: 9�–98) Нарочито постоји искривљена 
перцепција жена које предузимају екстремно насиље у смислу да се 
представљају као више зле него мушкарци убице. (Walklate, 2010: 85) 

У литератури је изражен став и о постојању феномена „злоставља-
ног мужа” што је изазвало бурну реакцију доминантне струје. Та идеја 
је извргнута руглу, оспорена је и омаловажавана. Интересовање за 
феномен „злостављаног мужа” је започело након објављивања чланка 
Сузан Штајнмец (Suzanne Steinmetz) под називом The Battered Husband 
Syndrome (Steinmetz, 1977-78: 499) у којем се кренуло од идентичне 
полазне тачке, као и кад се ради о „злостављаној жени”. Међутим, за 
разлику од концепта „злостављане жене” идеја о злостављаном муш-
карцу није много заживела. Разлоге за то треба тражити у недостатку 
јавне подршке тој идеји, што подразумева и улогу медија у томе, као 
и снажном противљењу женског покрета који је сматрао да би промо-
ција таквог приступа скренула пажњу и финансијска средства са жена 
које су „праве” жртве насиља у породици. (Howitt , 1998: 127) 

Анализа моралне панике у вези с насиљем 
у породици у Србији

Анализа моралне панике у вези са насиљем у породици у Србији 
подразумевала је примену различитих методолошких поступака: ана-
лиза садржаја, испитивање ставова грађана путем анкете и анализа 
статистичких података о насиљу у породици. 

Свака појединачна хипотеза о моралној паници у вези с насиљем 
у породици анализирана је на конкретним примерима из штампаних 
медија обухваћених узорком (Блиц, Политика и Вечерње новости) и 
одређених телевизијских емисија у шестогодишњем периоду од 200�. 
до 2011. године.7

Анализом медијског извештавања о насиљу о породици могу се 
пронаћи многобројни примери стереотипног представљања мушка-

7 Материјал за анализу добијен из медијског архива ЕБАРТ.
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раца као насилника. Ти примери садрже, поред стереотипне пред-
ставе мушкарца, углавном и стереотипну представу жена и деце као 
жртава, будући да је реч о два међусобно повезана феномена. У том 
смислу издвојена су таква два примера. Први је из штампаних, а дру-
ги из електронских медија.

У дневном листу Новости објављен је 25.07.2010. године текст под 
насловом: Тата, имаш тешку руку. На основу поменутог наслова 
претпоставило би се да се у тексту ради о неком случају физичког 
злостављања детета од стране оца. Међутим, чланак се бавио одржа-
ном конференцијом о проблему деце жртава насиља у породици на 
којој су изнети подаци различитих субјеката који се баве том про-
блематиком. У тексту је уопштено стављен акценат на проблем поло-
жаја деце у породици, имајући у виду специфичне друштвене прили-
ке, економску ситуацију и остале релевантне чиниоце. Закључак је да 
наслов не одговара у потпуности садржини чланка, као и да садржи 
стереотипну представу мушкарца насилника. 

Одличан пример стереотипног представљања мушкарца као на-
силника и истовремено стереотипног представљања жена и деце као 
жртава је и рекламна кампања у оквиру борбе против насиља у поро-
дици под називом „Насиље у породици је стварност. Београду је пот-
ребна још једна сигурна кућа!” емитована током 2010. и 2011. године на 
Радио Телевизији Србије непосредно пред почетак Другог дневника у 
19.30, дакле у ударном термину. Та реклама је сликовито представља-
ла мушкарца као насилника, док су жена и дете нацртани с повреда-
ма. На тај начин је гледаоцима слата једнострана и искривљена по-
рука. Иако многи гледаоци вероватно нису били ни свесни садржаја 
поруке код њих се на подсвесном нивоу, захваљујући континуираном 
излагању том споту, формирало и/или учврстило стереотипно раз-
мишљање о насиљу у породици.

Штампани медији често предимензионирају проблем насиља у по-
родици стављајући акценат на жртве. Пример за то је текст који је 
објавио дневни лист Блиц, 18.03.2009. године, под насловом: Свако 
пето дете физички злостављано. 

У тексту се наводи следеће: 

Свако пето дете у Србији физички је злостављано, а емоционално и психичко 
насиље трпи једна четвртина деце, подаци су центра за социјални рад Србије. 
Представници Асоцијације за алтернативно старање „Фамилиа” из Београда су 
навели да је најприсутније грубо занемаривање деце, у чак �0 одсто случајева.
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Оно што се одмах примећује је да нигде у тексту није наведена 
методологија прикупљања података односно начин на који је спро-
ведено истраживање о положају деце у породицама у Србији. Како 
се може знати да је коришћен репрезентативни узорак? Нејасно је на 
који начин су центри за социјални рад могли да изведу наведене за-
кључке када је њихова надлежност ограничена на случајеве у којима 
су позвани да реагују, а који не могу бити довољни и једини показатељ 
стања. Изјава да је „у чак �0 одсто случајева присутно грубо занема-
ривање” представља озбиљну оптужбу на рачун родитеља која није 
поткрепљена одговарајућим чињеницама.

Такође често се истиче аспект сексуалног злостављања деце уну-
тар породице иако је тај облик насиља у породици најређи. Најчешћи 
наслови у дневним новинама гласе овако: Нисам знала да живим са 
монструмом (Блиц, 29.11.2007), Девојчицу више месеци злостављали 
отац и брат (Блиц, 22.01.2008), Шест година силовао пасторку (Но-
вости, 10.05.2010) или Редовно силовао ћерку (Новости, 05.03.2011). 
Овакви наслови и текстови који потом следе доводе до узнемирења 
јавности јер изазивају јаку емоционалну реакцију.

Ретки су наслови и текстови који нису бомбастични већ дају реал-
ну слику догађаја на који се односе. Један од њих је: Осумњичен да је 
напаствовао ћерку (Политика, 0�.03.2008). И у тексту испод наслова 
се наводе искључиво званични подаци добијени из полицијског изве-
штаја, без изношења података који би имали за циљ само да употпу-
не слику догађаја на драматичан и сензационалан начин. Иако се и у 
овом случају ради о наводном случају сексуалног злостављања детета 
у оквиру породице битна разлика у односу на претходно поменуте на-
слове се тиче употребе речи у самом наслову. Овде се не износи твр-
дња, већ сумња што представља адекватан начин медијског извешта-
вања. Наиме, наслов је могао да гласи: Отац силовао ћерку, што би 
свакако представљао типичну, али неприхватљиву медијску праксу. 

Медијско приказивање улоге мајки у случају сексуалног зло-
стављања детета анализирано је на два примера. У тексту под на-
словом: У Врању ухапшен настрани очух (Блиц, 24.01.2008) тек се 
при крају истиче да је мајка највероватније знала за сексуално зло-
стављање које се одигравало над њеним дететом. Тај податак веома 
лако може да промакне просечном читаоцу који пре свега обрати па-
жњу на оно што је садржано у наслову па на основу тога ствара слику 
о том догађају. 
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Слично извештавање може се пронаћи и у новинском чланку који 
се бави покренутим судским поступцима за делимично или потпуно 
лишавање родитељских права на основу захтева центара за социјални 
рад (Блиц, 29.05.2011), где се као типичан пример ситуације у којој од-
говарајући центар за социјални рад реагује наводи следеће: 

Десетогодишња девојчица С.Ш. агресивно се понашала међу вршњацима. Често се 
тукла с децом. Спавала је на часовима, била одсутна мислима. Мајка, психички 
болесник, била је пасивна и неспособна да се брине о њој, а отац преке нарави није 
трпео супростављање. У њеном одрастању једина светла тачка били су бака и 
деда. После њихове смрти препуштена је углавном оцу. Била је неухрањена, не-
уредна, често и прљава. Дешавало се да и у касним вечерњим сатима С.Ш. добије 
задатак да купи цигарете. Отац је бес искаљивао на мајци, али према девојчици 
није био насилан. Све до једном, кад је ћерку истукао. А она је тада сама са својих 
десет година одлучила да се пријави Центру за социјални рад. Ово је само један од 
случајева због којих је покренут поступак лишавања родитељског старања пред 
судом да би се дете заштитило од занемаривања или злостављања у породици. 
За ову девојчицу суд је сматрао да је боље да одраста без родитеља. 

Наведени пример најбоље осликава карактеристике образца по 
којем медији представљају насиље у породици. Тај образац садржи 
стереотипне представе свих чланова породице, а сам текст је написан 
на начин да подстакне емоционалну реакцију јавности.

Испитивање ставова грађана у контексту насиља у породици под-
разумевало је анализу утицаја медијске слике о том феномену. У том 
смислу пошло се од тврдње која произилази из доминантне медијс-
ке слике – велике размере кривичног дела насиље у породици. Она 
претпоставља постојање све већег ризика по жене и децу да постану 
жртве неког облика тог кривичног дела.



Александра Илић248

Табела 5�:

Жене и деца и ризик од породичног насиља

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Валидно

У потпуности се 
слажем 38 23,8 23,8 23,8

Слажем се 73 45,� 45,� �9,4

Не слажем се 21 13,1 13,1 82,5

У потпуности се не 
слажем 5 3,1 3,1 85,�

Не знам 23 14,4 14,4 100,0

Укупно 1�0 100,0 100,0

Графикон 42: 

Испитаници су у великом проценту (�9,4% за одговоре – у потпу-
ности се слажем и слажем се) изразили слагање.

На крају су представљени статистички подаци о размерама насиља 
у породици у шестогодишњем периоду који се поклапа са временским 
периодом анализирања одговарајућег медијског садржаја.



Морална паника у везика са насиљем у породици 249

Табела 14: Подаци о кривичном делу насиље у породици 
(пунолетна лица)

Кривично дело 
насиље у 
породици

Пријављена 
пунолетна лица

Оптужена 
пунолетна лица

Осуђена пунолетна 
лица

2006 2191 1�72 1059

2007 2550 1495 1312

2008 327� 1898 1�81

2009 3384 2115 1850

2010 2837 1228 1059

2011 3350 1918 1�1�

Графикон 26: Кривично дело насиље у породици

Анализа статистичких података о кривичном делу насиље у по-
родици односи се на податке о пријављеним, оптуженим и осуђеним 
лицима. У том смислу уочава се тренд повећања свих показатеља од 
200�. до 2009. године. У току 2010. године долази до пада. Међутим, 
број пријављених, оптужених и осуђених за кривично дело насиље у 
породици расте у 2011. години и достиже највиши ниво у посматра-
ном периоду.

Закључак

Анализом медијског извештавања о насиљу о породици указано је 
на обрасце по којима се у јавности представља тај облик криминали-
тета, а који подразумевају изношење алармантних података и стерео-
типно представљање мушкараца као насилника и жена и деце као жр-
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тава. Такав начин извештавања доприноси постојању многобројних 
заблуда у вези с традиционалним виђењем улога чланова породице. 

Стиче се утисак да се научно бављење проблематиком насиља у по-
родици и положајем свих чланова породице у том смислу, своди на 
супростављање крајњих теоријских полазишта – феминистичког и 
антифеминистичког. Чињеница је и да постоје мушкарци који дожи-
ве насиље у породици које може бити дубоко забрињавајуће и потен-
цијално поражавајуће. У теорији ипак преовлађује став да се женска 
виктимизација код куће понавља више пута, дуже одржава, озбиљ-
нија је, страшнија и више узнемирава а такође и да је разнолика за 
разлику од мушке. Истиче се и да се она обично одиграва у контексту 
који подразумева мушко насиље као рутину. (Wykes, Welsh, 2009: 47) 
Међутим, чини се да је за будућност породице и брака као институ-
ција, посебно опасан став који те сфере представља као подручја у 
којима се испољава насиље, сексуална злоупотреба и убиство. (Jewkes, 
2004: 121) На тај начин се наука уместо да се бори против предрасуда 
и стереотипа, користи за њихово појачавање. Није добро посматрати 
традиционалну породицу и традиционалне родне улоге на искључив 
начин као нешто што је a priori негативно. Исто тако не постоје гаран-
ције да ће живот људи у модерним заједницама и промењене родне 
улоге донети увек само нешто позитивно. Објективност и умереност 
је кључ за исправно сагледавање сваког проблема.

Литература

Boyle, K. (2005). Media and Violence:Gendering the Debates. London: SAGE.
Walklate, S. (2010). Criminology and Feminism. In: Herzog-Evans M. (ed.) (2010). 

Transnational Criminology Manual, 1, (pp. 75–95). Nijmegen: Wolf Legal Publisher.
Wykes, M. and Welsh, K. (2009). Violence, Gender & Justice, London: SAGE.
Gruber, A. (2007). The Feminist War on Crime, Iowa Law Review, 92, 741–833.
Игњатовић, Ђ. (2015). Криминологија. Београд: Правни факултет Универзитета 

у Београду.
Илић, А. (2017). Традиционални теоријски приступ у објашњењу моралне 

панике, Годишњак факултета безбедности, 295–312.
Jewkes, Y. (2004). Media and Crime, London: SAGE.
Константиновић Вилић, С. и Петрушић, Н. (2005). Извод из студије – Кривич-

но дело насиља у породици – правна пракса у Републици Србији. Преузето 
05. маја 2017. године са: http://www.womenngo.org.rs/publikacije-dp/studija-
beograd.pdf.

Marsh, I. and Melville, G. (2009). Crime, Justice and The Media, London: Routledge.



Морална паника у везика са насиљем у породици 251

Steinmetz, K.S. (1977–78). The Battered Husband Syndrome, Victimology: An Interna-
tional Journal, 2(3–4), 499–509. Преузето 15. новембра 2018. године, са: http://
www.papa-help.ch/downloads/Steinmetz_The_Battered_Husband_Syndrome.pdf

Стојановић, З. и Делић Н. (2013). Кривично право – посебни део, Београд: Правни 
факултет Универзитета у Београду.

Strauss, A. M. (1992). Sociological Research and Social Policy: The Case of Family 
Violence, Sociological Forum, 7 (2), 211–231. Преузето 20. октобра 2018. године, 
са: http://gauss.unh.edu/~mas2/F33.pdf

Томпсон, К. (2003). Морална паника (Moral Panics, 1998., преводилац Вранић, 
И.). Београд: CLIO.

Herzog-Evans, M. (2010). Corporal punishment against children: legal aspects. In: 
Herzog-Evans M. (ed.) (2010). Transnational Criminology Manual, 1, (pp. 391–
411). Nijmegen: Wolf Legal Publisher.

Howitt, D. (1998). Crime, the Media and the Law. UK-Chichester: Wiley.
Прва и друга србија у рату: ко разара српску породицу? Преузето 08. маја 2015. 

године, са: http://srbin.info/2014/12/22/prva-i-druga-srbija-u-ratu-ko-razara-
srpsku-porodicu/

Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије („Службени 
гласник РС”, број 10/02)

Кривични закон Републике Србије („Службени гласник СРС”, бр. 2�/77, 28/77 – 
испр., 43/77 – испр., 20/79, 24/84, 39/8�, 51/87, �/89, 42/89 и 21/90 и „Службени 
гласник РС”, бр. 1�/90, 2�/91 – одлука УСЈ бр. 197/87, 75/91 – одлука УС РС бр. 
58/91, 9/92, 49/92, 51/992, 23/93, �7/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/02, 11/02 – испр., 
80/02 др. закон, 39/03 и �7/03).

MORAL PANIC OVER DOMESTIC VIOLENCE

Aleksandra Ilić, assistant professor 
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

The paper deals with the issue of moral panic in the context of domestic violence, which as 
a phenomenon causes great public attention in many countries. The phenomenon of domestic 
violence has become more visible in our country after the introduction of a special incrimina-
tion into the Criminal Code of the Republic of Serbia. In addition to the positive effects of this 
change reflected in the greater interest of all social actors and in particular the law enforcement 
agencies to combat domestic violence, there is a negative side that manifests itself through a 
moral panic. Excessive and inadequate media reporting causes the creation and maintenance 
of certain stereotypes and misconceptions regarding the extent and characteristics of domes-
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tic violence or the actors of this form of crime. In particular, the stereotypical presentation of 
men as abusers and women and children as victims, as well as media excessive dealing with 
the heaviest forms of domestic violence, which rarely occur and statistically make a very small 
share in the total number of all domestic violence cases. It should be kept in mind that most of 
the cases of domestic violence in which men are victims are hidden, as well as easier forms of 
domestic violence that are most commonly occurring but which are not media-interest. At the 
end of the paper the author presents the results of the analysis of media reporting on domestic 
violence in Serbia and the influence of this media image on the attitude of citizens about this 
phenomenon. 

Key words: moral panic, domestic violence, stereotypes, media.
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ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

Сажетак: Вршњачко насиље, као свеприсутна безбедносна и друштвена појава, произ-
води одређене последице по одрастање сваке индидивидуе која је дотакнута тим фено-
меном, независно да ли је реч о насилнику, жртви или посматрачу. Такође, овај проблем 
представља проблем не само особља у образовно-васпитним установама и других акте-
ра образовног процеса, већ и шире друштвене заједнице у којој се дата појава испољава. 
Стога, у одговору на решавање питања вршњачког насиља учествују сви релевантни 
представници академске, експертске и грађанске јавности. Приказ академски утемеље-
них истраживања на ову тему и кључних теоријских приступа који доприносе развијању 
систематских оквира за деловање поводом питања вршњачког насиља главни је циљ 
овог рада. Осим тога, велики значај дат је и конкретним механизмима превенирања вр-
шњачког насиља у образовно-васпитним установама. У том смислу, успешна превенција 
вршњачког насиља или, пак, његово минимизовање, захтева постојање стратегије на 
националном нивоу, али и систематско спровођење адекватних програма превенције у 
образовно-васпитним установама у циљу стварања безбедног школског окружења на те-
мељима међусобног уважавања, толеранције и конструктивне комуникације. 
Кључне речи: вршњачко насиље, образовно-васпитне установе, превенција, ситуациона 
превенција, школска клима

Увод

Појавни облици криминалног понашања у школској средини од-
ликују се својом разноврсношћу. Они зависе како од природе школ-
ске средине у којој се јављају, тако и од актера који су, директно или 
индиректно, укључени у образовно-васпитни процес. Вршњачко на-
сиље јесте само један од таквих облика. Ипак, појава вршњачког на-
сиља, чини се, завређује пажњу великог броја академских аутора, екс-
перата, креатора политике и читавог грађанског друштва. Наиме, нај-
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важнији безбедносни ризик са којим се суочавају школе, као значајне 
друштвене установе за образовање деце и младих, представља управо 
вршњачко насиље (White, 2014: 113). Емпиријска истраживања тема-
та вршњачког насиља у Сједињеним Америчким Државама (Nansel et 
al., 2001), Норвешкој (Olweus, 1998; Olweus, 2003), Великој Британији 
(Smith & Sharp, 1994), и Аустралији (Veenestra et al., 2005), као и у Ср-
бији (Поповић-Ћитић, Ђурић & Цветковић, 2011; Попадић, Павловић 
& Плут, 2014), указују на широку распротрањеност овог феномена и 
његову присутност у свим деловима света, без обзира на друштвено-
политичко уређење или економску моћ држава.

У литератури се неретко наилази на став да пораст вршњачког на-
сиља у образовно-васпитним установама, односно школској среди-
ни, представља проблем модерног друштва (Никач и Симић, 2015). 
Наиме, током последњих деценија XX века, заинтересовани актери 
у развијеним западним земљама почињу са систематским истражи-
вањем насиља у школама (Никач и Симић, 2015: 4�). Нарочито су 
оваква истраживања карактеристична за простор Сједињених Аме-
ричких Држава у којима вршњачко насиље представља велики про-
блем.1 Осим тога, насиље међу младима у школи постало је питање 
јавног здравља и представља проблем којим се бави и Светска здравс-
твена организација, јер, поред других негативних последица које има, 
насиље у школи ствара хронични страх код ученика, што може бити 
узрок низа психосоматских болести (Soen, 2002). Стога су државе у 
великој мери заинтересоване за проучавање овог феномена, али и за 
предузимање адекватних и ефикасних мера превенције у одговору на 
ову појаву. Другим речима, проучавање вршњачког насиља као без-
бедносног ризика омогућава креирање смерница за борбу против вр-
шњачког насиља путем: 1) развијања потенцијала школе за правовре-
мено реаговање, примену мера превенције и спречавања вршњачког 
насиља (Ђурић & Поповић-Ћитић 2007: 11); и 2) унапређивања одно-
са између школе и кључних актера ширег друштвеног окружења (Ђу-
рић & Поповић-Ћитић, 2007: 15). У том смислу, велики значај имају 
стратегије и остали механизми који представљају основ нормативне 
борбе против ове претње и темељ конкретних активности које се пре-
дузимају на овом пољу. 

1 Сједињене Америчке Државе нарочито имају проблем са појавом вршњачког насиља што је 
широм земље резултирало усвајањем тзв. политика нулте толеранције када су у питању оружје, 
наркотици, банде и насиље. Оваква пракса добија на значају средином деведесетих година про-
шлог века, када случајеви употребе ватреног оружја у школама и други насилни инциденти по-
чињу да добијају значајнију медијску пажњу (Wo & Gerlinger, 2016). 
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У тексту који следи најпре ће бити представљено појмовно од-
ређење вршњачког насиља. У делу текста којим је тематизована пре-
венција вршњачког насиља у образовно-васпитним установама, акце-
нат је стављен на концепт ситуационе превенције и теорију о школс-
кој клими (school climate theory) као два приступа који заслужују па-
жњу када се говори у терминима превентивних механизама. Након 
тога, скицирано је неколико националних механизама који прона-
лазе своју примену у превенцији вршњачког насиља у школама. На 
темељима поменутих механизама, представљени су и кључни дело-
ви нормативног и институционалног оквира у Републици Србији у 
контексту превенције вршњачког насиља, након чега следе закључна 
разматрања.

Појмовно одређење вршњачког насиља

Како је већ поменуто у уводном делу текста, вршњачко насиље до-
ста је тематизовано од стране академске и експертске, али и грађанске 
јавности управо због природе и широких размера и импликација које 
ова појава има по ширу друштвену заједницу. Такође, дуготрајност и 
континуитет у испољавању подразумевају постојање жртве која трпи 
насиље од стране једне или више особа у дужем временском периоду, 
и то више од једног пута (Параушић, 2017: 215). 

Према Олвеусовој дефиницији, ученик је злостављан (bullied) тј. 
виктимизиран када је више пута и трајно изложен негативним пос-
тупцима од стране једног или више ученика. Под негативним после-
дицама подразумева се намерно повређивање других, које може бити: 
1) вербално (претња, задиркивање, ругање); 2) физичко (ударање, 
штипање, онемогућавање кретања) и 3) без речи и физичког контакта 
(ругање, намерно искључивање некога из групе) (Olweus, 1998: 19).2 
Вршњачко насиље тако представља врло сложен проблем који оме-
та ученике у њиховим школским активностима и негативно утиче на 
перцепцију школе као безбедног друштвеног окружења. Осим тога, 
ефекти ове појаве на жртве, учиниоце па чак и посматраче јесу не-
посредни и дугорочни и могу утицати на развој и функционисање 
појединаца кроз читаве генерације (American Educational Research 
Association, 2013: 1). На темељима Олвеусове дефиниције, међу мно-

2 Тематизацију вршњачког насиља је крајем XIX века покренуо Фредерик Бурк (Frederic Burk), 
објавивши чланак под називом Teasing and bullying (Burk, 1897, према Smith & Sharp, 1994). 
Међутим, прва систематска истраживања ове појаве крећу од 1978. године, када је Дан Олвеус 
(Dan Olweus) објавио књигу Агресија у школама (Оlweus, 1978).
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гим ауторима (Dupper, 2013: 9; Farrington, 1993: 381; Greene, 200�: �4; 
Smith & Brain, 2000: 1) постоји консензус како вршњачко насиље ка-
рактеришу три битна елемента: намерно повређивање друге особе, ре-
петитивност и неједнакост снага између насилника и жртве.

Постоји одређен број студија којима се тематизује веза између 
виктимизације школске деце и категорија рода, расе и етницитета, 
година старости (Dukes, Stein, & Zane, 2010; Meyer-Adams & Conner, 
2008; Nansel et al, 2001; Ttofi & Farrington, 2008; Underwood & Rosen, 
2011; Wang, Iannotti, & Nansel, 2009), затим социоекономског статуса 
(Burrow & Apel, 2008). Тако, на пример, мушкарци у средњим шко-
лама (у поређењу са високим), нижег социоекономског статуса нај-
чешће пријављују случајеве вршњачког насиља. Такође, постоје и раз-
лике између ученика који похађају стандардне и специјалне образов-
не програме и оних са различитим врстама инвалидитета – ученици 
са неком врстом инвалидитета су, генерално говорећи, чешће викти-
мизирани од оних који немају неки вид инвалидитета, с тим да оз-
биљност инвалидитета такође утиче на стопу виктимизације (Rose, 
2011). Са друге стране, ученици који су „популарнији” у друштву и 
имају иза себе подршку вршњачке групе, генерално посматрано, уг-
лавном не стоје у вези са пријавама о вршњачком насиљу (Bollmer, 
Milich, Harris, & Maras, 2005; Espelage & Holt, 2001; Schmidt & Bagwell, 
2007). Осим тога, утврђено је и како у школама и учионицама пос-
тоје одређени елементи који могу бити подстицајни када су у питању 
вршњачко насиље и друга агресивна понашања, попут слабих односа 
између наставника и ученика и/или недоследне или неадекватне ре-
акције на понашања ученика (Doll, Song, Champion, & Jones, 2011).3

Жртве вршњачког насиља најчешће пријављују негативне физичке 
и/или психолошке последице (Ttofi & Farrington, 2008). Тако, на при-
мер, жртве вршњачког насиља најчешће пријављују тешкоће попут де-
пресије и суицидних идеја (Pranjić & Bajraktarević, 2010), усамљености 
(Nansel et al., 2001), анксиозности и ниског самопоштовања (Bouman 
et al., 2013), ниске посвећености школским активностима (Cornell, 
Gregory, Huang, & Fan, 2013) и других карактеристика антисоцијалног 
понашања. Такође, уколико случајеви насиља нису пријављени нити 
адекватно третирани, могу резултовати трагичним исходима попут 
самоповређивања или насилне одмазде (Brunstein Klomek, Sourander, 

3 Такође, у одређеним истраживачким студијама идентификовани су интраперсонални (анксиоз-
ност, низак степен самопоштовања, депресија) и интерперсонални (одбацивање и усамљеност) 
фактори ризика виктимизације код вршњачког насиља (Параушић, 2017: 21�).
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& Gould, 2010; Levin & Madfis, 2009). Сагледавајући овакво стање ства-
ри, намеће се потреба за осмишљавањем таквих стратегија за спре-
чавање и сузбијање вршњачког насиља у образовно-васпитним уста-
новама које би се бавиле проблемима у самом њиховом зачетку, пре 
неголи постану озбиљна претња по безбедност школских установа и 
њихових релевантних актера.

Превенција вршњачког насиља у об-
разовно-васпитним установама

Уобичајени одговор на појаву вршњачког насиља у образовно-вас-
питним установама подразумева употребу различитих мера безбед-
ности у циљу спречавања озбиљнијих и насилних инцидената. У том 
контексту, најзначајније је споменути мере ситуационе превенције 
које се издвајају у први план када је реч о коришћењу срединских фак-
тора у одговору на ову појаву. Међутим, други приступ, заснован на 
тзв. теорији о школској клими (school climate theory), указује на то да 
школе које показују ауторитативну школску дисциплину (тј. високу 
структуру и подршку) могу ефикасно смањити поремећаје у школској 
средини (Wo & Gerlinger, 201�: 133). Имајући ово у виду, у тексту који 
следи, биће скицирани најзначајнији елементи оба приступа.

Приступ заснован на ситуационој превенцији

Концепт ситуационе превенције, чија се појава везује за седамдесе-
те године прошлог века, означио је извесну промену парадигме у та-
дашњим промишљањима о превенцији криминалних понашања, пру-
жајући нови увид у тзв. ситуационе (срединске факторе). Ситуациони 
фактори су, наиме, до тада од стране истраживача третирани искљу-
чиво као статичка категорија, међутим, након развоја овог концепта, 
сагледава се и њихов динамички карактер који у одређеном крими-
налном случају поседује капацитет да изазове и омогући криминално 
деловање (Newman, 1997). Као посебна предност овог концепта исти-
че се то што се мере ситуационе превенције могу прилагодити специ-
фичним условима у неком окружењу или усмерити на превенирање 
одређене врсте криминала (Kešetović, Šekarić & Lipovac, 2018: 32). 
Другим речима, деловањем на ситуационе факторе неког окружења 
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(нпр. постављањем видео надзора4 или јачим осветљењем проблема-
тичних зона) настоје се смањити шансе за настанак, испољавање и 
развој криминалног понашања. Нешто шире одређење овог концепта 
(Clarke, 1997) подразумева да ситуациона превенција обухвата мере 
усмерене на смањење прилика за криминал које су: прилагођене врло 
специфичним формама криминала; усмерене на управљање, дизајн 
или манипулисање непосредним окружењем, систематски и перма-
нентно; чине криминално понашање тешким, рискантним и неопрос-
тивим.

У постојећој литератури описани су различити модели ситуацио-
ног приступа који се примењују у превенцији одређених врста крими-
налних активности (попут кривичних дела са елементима насиља, ор-
ганизованог криминала итд.) или у одређеној средини (школи, локал-
ној заједници, казнено-поправним установама, другим јавним објек-
тима). Како је предмет тематизовања овог рада школска средина, биће 
представљене мере ситуационе превенције применљиве у образовно-
васпитним установама. Школе, наиме, представљају специфичну сре-
дину у којој може бити угрожена безбедност не само ученика, већ и 
наставног и ненаставног особља и сваког трећег лица које је, било не-
посредно било посредно, у контакту са образовно-васпитном устано-
вом (Kešetović, Šekarić i Lipovac, 2018: 34). Осим вршњачког насиља, 
насиља између наставника и ученика или од стране неког трећег лица 
као најраспрострањенијих видова криминалног деловања у образов-
но-васпитним установама, школске средине такође могу бити изло-
жене вандализму, провалама, крађама и другим појавним облицима 
физичког оштећења школске имовине. Имајући у виду специфичнос-
ти малолетничког криминалног понашања (које је углавном опорту-
нистичке природе), заједно са ниским степеном самоконтроле и не-
достатком осећаја личне одговорности, многи аутори сматрају да је 
употреба ситуационог приступа у превенцији криминала у школским 
срединама оправдана и, штавише, пожељна (Muncie, 2004).5

За разлику од осталих криминолошких теорија које углавном пру-
жају објашњење зашто се одређени појединци (или групе) чешће по-

4 Видео-надзор унутар концепта ситуационе превенције проналази нарочиту примену у контек-
сту друштвене контроле криминала у оном срединама које се карактеришу његовим најразли-
читијим облицима. На тај начин се, наиме, делује на перцепцију ризика потенцијалних пре-
ступника да ће бити откривени и ухваћени, што би требало да их одврати од чињења преступа 
(Ковачевић-Лепојевић, М., & Жунић-Павловић, В. 2012: 327).

5 На темељима ситуационог приступа, МУП РС тренутно спроводи програм „Школа без насиља” 
у 19� школа широм Србије (Програм „Школа без насиља” у Србији, УНИЦЕФ – Доступно на: 
https://www.unicef.org/serbia/support_3041.html)
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нашају делинквентно или криминално, односно који су мотиви так-
вог понашања, концепт ситуационе превенције настоји првенствено 
да испита на који начин такве склоности ступају у интеракцију са си-
туационим факторима који погодују испољавању криминалног пона-
шања (Ekblom, 1994). Другим речима, с обзиром да делинквентно или 
криминално понашање, поред постојања мотивисаног учиниоца зах-
тева и постојање прилике за такво делање, потребно је дати одговор и 
на питање зашто у конкретном случају долази до таквог понашања.

Класификацију могућих мера ситуационе превенције које се могу 
применити у образовно-васпитним установама у циљу спречавања 
и/или смањења криминалног понашања развили су Корниш и Кларк 
(Cornish & Clarke, 2003). Поменута класификација састоји се из пет 
категорија и двадесет пет техника. Без детљнијег образлагања пос-
тојећих техника, укратко ће бити представљене само успостављене 
категорије. Тако, прва категорија техника усмерена је на измену пер-
цепције потенцијалних преступника о напорима које чињење крими-
налног дела изискује. Друга категорија обухвата оне технике којима 
се утиче на измену перцепције учинилаца криминалних дела о самом 
ризику да буду откривени, ухваћени и санкционисани у току вршења 
дела. Трећа категорија убраја технике којима се за циљ има умањење 
очекиваних бенефита од чињења криминалних дела, док у четврту ка-
тегорију спадају технике усмерене на неутралисање оних срединских 
фактора који могу подстицајно деловати на потенцијалног учиниоца 
криминалног дела. Пета категорија обухвата технике којима се делује 
на афективно стање учинилаца, односно, технике којима се појачава 
осећај стида и кривице због учињеног криминалног дела без оправ-
дања за такво нелегитимно и/или нелегално понашање.�

Осим уочавања или превенције нелегалног и нелегитимног пона-
шања (попут ношења оружја или наркотика), мере безбедности које 
се, у контексту ситуационе превенције, предузимају у школама, делују 
и као механизми одвраћања са циљем заштите ученика од озбиљних 
и насилних инцидената (Wo & Gerlinger, 201�: 13�). Овакав став пот-
крепљује се претпоставком да ако су ове мере ефикасне у спречавању 
насиља и агресивног понашања у школама, онда је вероватно да могу 
спречити или барем минимизовати вршњачко насиље.

� Детаљније видети у: Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2003). Opportunities, precipitators and criminal 
decisions: A reply to Wortley’s critique of situational crime prevention. Crime prevention studies, 1�, 
41–9�.
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Мере физичког надзора, попут употребе метал детектора, орма-
рића са катанцима, прегледа торби или постојања полицијских служ-
беника, имају за циљ спречавање најекстремнијих облика насиља у 
образовно-васпитним установама, али понекад могу бити праћене 
ненамерним ефектима. Тако, на пример, у неким случајевима, иако 
су мере безбедности повећале безбедност (Garver & Noguera, 2012), 
резултовале су сукобима између школског особља и ученика (Garcia, 
2003; Garver & Noguera, 2012). Штавише, у студији о виктимизацији 
ученика у основним и средњим школама коју су спровели Шрек и дру-
ги (Schreck et al.), истакнуто је како имплементација таквих мера фи-
зичког надзора није допринела смањењу инцидената крађе и насилне 
виктимизације (2003). Маскали и други (Maskaly et al.) извршили су 
упоредну анализу ефеката школских карактеристика (укључујући ту 
и имплементацију безбедносних мера) на насилни криминал у шко-
лама, анализирајући школе само са полицијским обезбеђењем, само 
са приватним обезбеђењем и школе које немају ниједну врсту обез-
беђења (2011). Закључак до којег су дошли односи се на директну ко-
релацију између појачаних мера безбедности и повећања стопе на-
силног криминала у школама, док постоје минималне разлике између 
школа са другачијом врстом обезбеђења. Осим тога, постоје и ставови 
према којима постојеће мере безбедности компромитују психолошку 
безбедност ученика те се тако доводе у везу са озбиљним насилним 
инцидентима у васпитно-образовним установама (Garver & Noguera, 
2012; Hankin, Hertz, & Simon, 2011; Perumean-Chaney & Sutton, 2012). 
У сличном маниру, Мајер и Леон (Mayer & Leone) наводе како су по-
кушаји рестриктивне контроле школских просторија (попут уградње 
метал-детектора, закључавања брава, обезбеђења и патролирања 
школског особља) резултирали, између осталог, и великим степеном 
различитих поремећаја у школској средини (1999). Чак и када поједи-
не школе имају добре планове безбедности – особље за обезбеђење, 
детекторе за метално оружје, посебне телефонске линије за случајеве 
напада – деца су у америчким школама стално изложена насиљу, без 
обзира да ли се ради о градској, приградској или сеоској школи, ос-
новној или средњој (Flannery & Singer, 1999).

Закључак који произилази из наведеног упућује на чињеницу да 
се различите мере безбедности у васпитно-образовним установама 
врло често користе као одговор на високо популаризоване (али ипак 
ретке) насилне инциденте, док исте, са друге стране, не показују до-
следност у побољшању свеопште климе или свеукупном спречавању 
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насиља. Штавише, уочљив је недостатак студија међу академском ли-
тературом које евалуирају на који начин такве мере утичу на спора-
дичне акте насиља, попут малтретирања или других (мање озбиљних) 
видова вршњачког насиља. Стога, с обзиром да примена оваквих мера 
неретко изискује висока финансијска средства, школе би могле имати 
више користи од стварања позитивне школске климе у оквиру које би 
се и студенти и наставно и ненаставно особље подстицали на уважа-
вање школских правила и процедура и односа заснованих на толеран-
цији и поштовању.

Приступ заснован на теорији о школској клими�

Концептуализација школске климе користи се тековинама истра-
живања организационе климе и истраживања о школским факторима, 
повезујући истраживачке инструменте, теорију и методе обе истра-
живачке парадигме. Како то критички наводи Андерсон (Anderson), 
дефиниције школске климе у литератури имају карактер здравора-
зумске проверљивости пре неголи емпиријске (1982: 3�9). Тако Хал-
пин и Крофт (Halpin & Croft) у дефинисању овог концепта користе 
аналогију према којој је „личност према поједнцу исто што и клима 
према организацији” (19�3), док Наванкво (Nwankwo) ту климу пос-
матра као „опште ’осећање заједништва’”, као групну супкултуру или 
интерактивни живот школе (1979: 2�8). 

Тађири (Tagiuri) климу дефинише на нешто систематичнији начин. 
Он, наиме, климу посматра као концепт који сумира свеукупни ква-
литет средине у једној организацији (19�8). Према његовом мишљењу, 
димензије те средине творе екологија (физички и материјални аспек-
ти средине), њен посебан миље (социјална димензија средине у кон-
тексту постојања људи и група), њен социјални систем (социјална ди-
мензија средине којом се у први план истичу успостављени односи 
између људи и група) и њена култура (социјална димензија средине 
у контексту постојећих система веровања, вредности, когнитивних 
структура и значења).

Да школска клима укључује неписана уверења, вредности и ставо-
ве који (временом) постају стил интеракције између ученика, настав-
ног и ненаставног особља, сматра Велш (Welsh, 2000). Другим речима, 
школска клима одређује параметре прихватљивог понашања свих ак-

7 За исцрпан преглед о концепту школске климе детаљније видети у: Popović-Ćitić, B. i Djurić, S. 
(2018). Pozitivna školska klima: Elementi, principi, i modeli dobre prakse. Beograd: Fakultet bezbednosti.
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тера у образовно-васпитним установама (Popović-Ćitić i Đurić, 2018: 
21) и тако утврђује индивидуалну и институционалну одговорност за 
безбедност тих установа. Други аутори, пак, школску климу посмат-
рају као културу, миље или карактер школе са њеном широм укљу-
ченошћу у заједницу и свеукупно организационо благостање (Cohen, 
McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009). Оно што је заједничко свим од-
ређењима овог појма јесу вредности, норме и обрасци понашања уче-
ника и осталих актера образовно-васпитних установа као главних де-
терминанти школске климе, док у литератури не мањкају ни радови 
који тематизују релације између школске климе и академског достиг-
нућа ученика, посвећености школи и проблема у владању (McEvoy & 
Welker, 2000; Mehta, Cornell, Fan & Gregory, 2013).

Како је претходно поменуто, теорија о школској клими у први план 
поставља карактер школске климе схваћене у контексту ауторитатив-
не дисциплине образовно-васпитних установа која (не) погодује поја-
ви и/или интензивирању вршњачког насиља. Другим речима, уместо 
на пуко ослањање на примену безбедносних мера у спречавању вик-
тимизације школске деце, овај приступ акцентује енвиронменталне 
факторе школске средине попут школског поретка, правичности и из-
весности у кажњавању, као и позитивних односа између наставника и 
ученика, нарочито када је реч о вршњачком насиљу (Wo & Gerlinger, 
201�: 134). Наиме, врло је вероватно да ће се ученици осећати небез-
бедно у оним школама у којима вршњачко насиље преовлађује, које у 
највећем броју случајева резултира избегавањем ученика и пратећим 
психосоцијалним проблемима. Из тог разлога, јако је важно да школе 
на време препознају проблематику вршњачког насиља и омогуће бе-
зебеднију школску климу за све ученике.

На темељима теорије о позитивној школској клими, поједине об-
разовно-васпитне установе своје програме превенције вршњачког 
насиља заснивају на промовисању психолошки безбедног школског 
окружења. Другим речима, приступи засновани на одвраћању од каз-
не и искључива имплементација мера безбедности (у контексту си-
туационе превенције) о којима је претходно било речи нису приори-
тет – приоритет представља фокус на изградњи вештина ученика и 
школског особља, односно, изградњи њиховог академског и социјал-
ног развоја. 

Ауторитативна школска дисциплина концепт је заснован на ком-
бинацији концепта структуре и концепта подршке у образовно-вас-
питним установама – структура се односи на доследну и правичну 
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примену школских правила, док подршка реферира са бригом и па-
жњом коју пружају одрасли (Wo & Gerlinger, 201�: 138). Скупа, ове две 
вредности доприносе стварању позитивне школске климе. У студији 
усмереној ка анализи теорије о ауторитативној дисциплини, Грегори 
и други (Gregory et al.) анализирали су ефекте структуре (ученичка 
искуства поводом правичне и доследне примене школских правила) 
и подршке (перцепције ученика о школском особљу) на безбедност 
у школама, на основу података из пријава ученика о виктимизацији, 
њихове перцепције о вршњачком насиљу и перцепције наставника о 
истоветној појави. Закључци до којих су аутори дошли поткрепили 
су тврдњу да више структуре и подршке значи мање виктимизације 
међу ученицима и мање вршњачког насиља (2010). 8 

Мајер и Леон (Mayer & Leone) користе Национални извештај о 
виктимизацији (National Crime Victimization Survey) како би испита-
ли односе између четири концепта – безбедне зграде (secure building 
– мере безбедности у школама), система права (system of law – уче-
ничко разумевање школских правила и последице кршења тих прави-
ла), мере школског поремећаја (school disorder – степен насиља и поре-
мећаја у школи) и индивидуалне самозаштите (individual self protection 
– осећања и активности ученика као одговор на одређени школски 
поремећај) (1999). Закључци до којих су ови аутори дошли откривају 
да је забележено више поремећаја у образовно-васпитним установа-
ма онда када су покушаји јачања безбедности тих установа резулти-
рали искључиво имплементацијом физичких и кадровских мера без-
бедности. Међутим, напори школа у контексту наглашавања значаја 
и доследне примене школских правила доводе до снижавања школс-
ког поремећаја (Исто.). Дакле, говорећи у терминима горепоменутих 
концепата, систем права ефикасније утиче на смањење мере школског 
поремећаја у односу на концепт безбедне зграде, што заузврат смањује 
страх код ученика од виктимизације, као и изостанке из школе. 

8 Налази ове студије у складу су са претходним истраживањима о структури и подршци као еле-
ментима ауторитативне школске климе. Наиме, школе које показују успостављеност ових ас-
пеката школске дисциплине карактеришу позитивне перцепције и понашања ученика (Astor, 
Guerra, & Van Acker, 2010; Wang, Selman, Dishion, & Stormshak, 2010). Позитивни односи између 
наставника и ученика, на пример, стоје у директној корелацији са већом стопом извештаја о 
прихватању школских норми и правила од стране ученика, у поређењу са школама у којима не 
владају такви односи (Rutter, 1982). Другим речима, школе са недоследношћу у примени школс-
ких правила и неадекватним међусобним односима показују највише дисциплинских проблема 
(Gottfredson, Gottfredson, Payne, & Gottfredson, 2005; Gottfredson & Gottfredson, 1985). Исто тако, 
ученици ће вероватно одбацити школске вредности уколико не верију у легитимитет дисцип-
линских поступака или сматрају да наставници не поштују ученике у довољној мери (Stewart, 
2003).
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Истраживања појединих аутора документовала су везу између по-
зитивне школске климе и смањене стопе вршњачког насиља и вик-
тимизације ученика (Guerra, Williams & Sadek, 2011; Plank, Bradshaw 
& Young, 2009), као и веће спремности на тражење помоћи у случају 
неког вида малтретирања или претње насиљем (Eliot, Cornell, Gregorу 
& Fan, 2010). Ове студије управо говоре у прилог чињеници да пос-
тојање позитивне и поуздане школске климе може функционисати 
као облик превенције вршњачког насиља. Наиме, оваква клима утиче 
на норме и друштвене интеракције на нивоу школе (нпр, посвећеност 
наставницима, односи са родитељима), на нивоу учионице (односи 
поверења са вршњацима и наставницима) и на индивидуалном ни-
воу (појачана воља за пријављивањем или интервенцијом у случају 
неког инцидента) што, теоријски, може значајно послужити у иденти-
фикацији узрока вршњачког насиља и спречавању његове ескалације 
(Low & Ryzin, 2014). Школска клима такође може утицати и на побољ-
шање у усвајању, посвећености и имплементацији програма превен-
ције, као и развоју вештина стечених у склопу програма превенције 
вршњачког насиља (Low & Ryzin, 2014: 307).

Компарирајући утицај школских правила и мера безбедности на 
мање озбиљне, али учесталије видове физичког, вербалног и релаци-
оног вршњачког насиља, Ву и Герлингер (Wo & Gerlinger) уочили су 
да је мање вероватно да ученици у образовно-васпитним установама 
које се одликују позитивном школском климом пријављују виктими-
зацију у контексту вршњачког насиља (201�). Такође, према налазима 
ове студије, имплементиране мере безбедности имале су минималних 
ефеката на смањење стопе све три врсте вршњачког насиља, односно, 
ауторитативна школска клима директно стоји у вези са мањим степе-
ном виктимизације ученика у контексту поменуте три врсте вршњач-
ког насиља (201�: 147). 

Наглашавајући значај позитивне школске климе у контексту пре-
венције и/или смањења вршњачког насиља у образовно-васпитним 
установама, припадници Америчке асоцијације за истраживање об-
разовања предложили су неколико стратегија у циљу побољшања 
школске климе. Те стратегије подразумевају:

– Развој заједничке визије кључних образовних актера и школске 
заједнице о моделу који желе да њихова установа представља,

– Свеобухватну и позудану процену снага и потреба конкретне 
образовно-васпитне установе,
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– Спровођење едукације о социјалним вештинама на свим врста-
ма часова,

– Укључивање у све превентивне напоре који се крећу од подуча-
вања ученика који су учиниоци насиља на самом лицу места па 
све до формалних школских превентивних програма,

– Пружање подршке свим видовима партнерстава међу родитељи-
ма, наставницима и психолозима којима се има за циљ прекид 
циклуса насилник-жртва-посматрач и охрабривање посматрача 
да не дозволе даљу ескалацију насиља (2013: 38–39).

Национални механизми у превенцији 
вршњачког насиља

Како је већ поменуто у претходним деловима текста, систематска 
истраживања вршњачког насиља реализују се у циљу дубинског ра-
зумевања појаве и предузимања адекватних одговора на исту. Наро-
чито је пракса спречавања и сузбијања вршњачког насиља каракте-
ристична за америчку територију, где су школе широм земље усвојиле 
скупе мере безбедности и строге политке као одговоре на медијски 
тематизоване инциденте употребе оружја у школама (Wo & Gerlinger, 
201�). Осим тога, резултати таквих истраживања материјализовани 
су у стратешким и акционим документима за превенцију насиља у об-
разовно-васпитним установама. У том смислу, врло је значајно посве-
тити пажњу и овом сегменту тематизовања ове појаве.

С обзиром да на проблем вршњачког насиља није имуна готово 
ниједна земља, постоји велики број програма за превенцију насиља 
у школама. Тако, проблем школског насиља се у развијеним земља-
ма сматра националним проблемом и решава се уједињеним акцијама 
различитих владиних сектора – образовања, здравља, правосуђа, од-
бране (Гашић-Павишић, 2004: 1�9). Програми и активности усмерени 
на предупређивање ове појаве различите су природе па тако можемо 
говорити о оснивању засебних институција које се баве безбедношћу 
школа (нпр. The National School Safety Center, Center for the Study and 
Prevention of Violence, The Center for the Study of Violence – у САД-у), нацио-
налним акционим плановима за спречавање насиља у образовно-вас-
питним установама, оснивању посебних удружења која се баве овом 
проблематиком (нпр. School Violence Association), научним часописима 
који тематизују ову област (нпр. Journal of School Violence), постојању 
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посебних база најрелевантнијих података и многим другим механиз-
мима. Због ограничења самог текста, у наставку је акценат стављен 
на најзначајније превентивне програме и мере које се предузимају у 
циљу спречавања вршњачког насиља. 

Један од најпознатијих аутора програма за превенцију насиља, 
Голдштајн (Goldstein), израдио је класификацију мера које се предузи-
мају против насиља у школама у САД-у, групишући 137 различитих 
активности у девет група (1992):

1. Интервенције усмерене на ученике9,
2. Интервенције усмерене на наставника10,
3. Интервенције усмерене на школски програм11, 
4. Интервенције усмерене на управу школе12,
5. Интервенције усмерене на физичку школску средину13,
�. Интервенције усмерене на родитеље14,

9 У прву групу превентивних мера убрајају се: различити облици помоћи у учењу; групно савето-
вање; индивидуално саветовање; вршњачко саветовање; учешће ученика у различитим школс-
ким комисијама за безбедност или у саветодавним одборима; организовање ученичких патрола; 
програми за промену понашања; обука у интерперсоналним вештинама; обука у савладавању 
стреса; обука у решавању проблема; морално васпитање; програм разјашњавања вредности; 
обука у замењивању агресије; пограми за појачавање самоуважавања; састављање кодекса права 
и одговорности и др.

10 У другу групу превентивних мера убрајају се: обука у управљању агресијом; чешћи контакти 
ван учионица између наставника и ученика; групне дискусије између управе школе, наставника 
и ученика; мањи број ученика у односу на број наставника; доследна, праведна и чврста дис-
циплина; обука у самоодбрани; наоружавање наставника; легализација употребе силе од стране 
наставника; компензација трошкова повезаних са агресијом; индивидуализована настава; боље 
упознавање етничког миљеа ученика; већа интеракција наставника са родитељима; обука у сна-
лажењу у случају крађе, силовања; упутства о опасним околностима.

11 У трећу групу превентивних мера убрајају се: курсеви музике и ликовне уметности; курсеви о 
правима; полицијски курсеви; курсеви о практичним аспектима живота одраслих; центри за 
учење; различити видови образовања ван редовне наставе и сл.

12 У четврту групу превентивних мера убрајају се: коришћење обучених преговарача у конфликти-
ма; јасно одређивање одговорности и ауторитета међу управним особљем; комитет за школску 
безбедност; координација између школске управе и полиције; приручник о законима и прави-
ма; приручник о школским процедурама; правилник о правима и одговорностима; обука у уп-
рављању агресијом; демократизовано управљање школом; курсеви о људским односима; при-
ступачан и „видљив” директор школе; релаксирање од наметнутих улога.

13 У пету групу превентивних мера убрајају се: широко осветљавање; искључивање осветљења; 
смањивање величине школе; смањивање величине разреда; отварање изолованих простора; 
повећан надзор од стране особља; брзо поправљање оштећења услед вандализма; електронс-
ка провера за откривање оружја; безбедни коридори; инсталирање табле за графите; омогућа-
вање ученицима да сликају мурале; спонзорски дани чишћења школе; коришћење плексигласа 
или сличног материјала за зидове; инсталирање декоративних решетки на прозоре; означавање 
школског инвентара; прегледна школска зграда; детектори за откривање уљеза у згради; ко-
ришћење личног алармног система; промена изолованих простора тако да привуку људе и др.

14 У шесту групу превентивних мера убрајају се: одбор за спречавање изостајања са наставе; обу-
ка у родитељским вештинама; родитељи као гостујући предавачи; родитељи као посредници 
између рада и учења; већа законска одгворност родитеља за понашање њихове деце; центри за 
породично васпитање; уговори ученика и родитеља о ненасиљу и др.



Превенција вршњачког насиља у образовно-васпитним установама 2�9

7. Интервенције усмерене на особље за обезбеђење15,
8. Интервенције усмерене на заједницу1�,
9. Интервенције усмерене на државу17.

Један од, чини се, најуспешнијих и најприхваћенијих превентив-
них програма јесте Олвеусов програм превенције вршњачког насиља 
(The Olweus Bullying Prevention Program – OBPP), дизајниран тако да 
побољша односе између вршњачких група и промовише безбедно и 
позитивно школско окружење кроз подизање свести о овој појави, 
како на нивоу школе, тако и шире (Bauer et al., 2007: 2��). Циљ про-
грама јесте да се измени постојећа школска средина како би се смањи-
ле могућности за појаву вршњачког насиља међу ученицима и могућ-
ности да учиниоци буду награђени за своје насилно понашање, било 
кроз понашање саме жртве, било кроз понашање осталих ученика. 
Другим речима, оваквим приступом инсистира се на умањењу потен-
цијалних позитивних ефеката до којих насилно понашање може до-
вести, односно, на потенцирању негативних исхода који таквим по-
нашањем могу резултирати. Програм укључује све заинтересоване 
стране – ученике, наставнике, родитеље и друге образовне актере и у 
великом броју случајева резултује позитивним превентивним ефек-
тима. Међутим, поједини аутори који су испитивали ефикасност овог 
програма упозоравају да успех програма зависи од подршке средине 
у којој се школа налази и да је програм подеснији за основну неголи 
средњу школу (Stevens et al., 2000), као и да школе треба да узму у об-
зир и утицај који дом, култура и целокупно друштво имају на пона-
шање ученика и сходно томе прилагођавају своје превентивне мере 
(Bauer et al., 2007).

Истичући значај свеобухватног приступа овој теми, група ауто-
ра инсистира на заједничким напорима школа и заједнице које у том 
смислу треба да размотре добро координисан приступ развијању сна-
жних веза између куће и школе (заједно са ширим напорима на нивоу 
заједнице) како би млади усвојили одговарајуће друштвено-емотивне 

15 У седму групу превентивних мера убрајају се, између осталог, ангажовање лица из обезбеђења 
да поучавају о законима, за саветовање, посете породицама ученика и састављање школског 
приручника о безбедности.

1� У осму групу превентивних мера убрајају се: програми помагања, образовање за спречавање 
вандализма; омогућавање локалној заједници да користи просторије школе после часова; за-
једничке прославе и друштвено корисне акције организоване са школом и у школи.

17 У девету групу превентивних мера убрајају се: програми помагања, образовање за спречавање 
вандализма; омогућавање локалној заједници да користи просторије школе после часова; за-
једничке прославе и друштвено корисне акције организоване са школом и у школи.
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вештине (Astor, Guerra, & Van Acker, 2010). У том контексту, активнос-
ти које би требало предузети укључују:

– Креирање „живе” и динамичне школске политике против вр-
шњачког насиља која укључује све заинтересоване стране,

– Обуку о стварању заједничких норми и начина за решавање 
случајева вршњачког насиља за све ученике, школско особље и 
родитеље,

– Наглашавање социјалне и емоционалне димензије образовно-
васпитних установа у комуникацији са свим заинтересованим 
странама и њихова интеграција у наставне планове и програме,

– Успостављање и одржавање отворених комуникацијских меха-
низама за пријављивање и адекватан одговор на акте вршњач-
ког насиља,

– Стварање услова за разговор о овој појави и њеним решењима у 
друштвеном и академском контексту,

– Бригу за менталне потребе које стоје у вези са континуираним 
или екстремним случајевима вршњачког насиља,

– Едукацију и укључивање родитеља и других чланова заједнице 
у идентификацију видова вршњачког насиља и могуће одговоре 
на ту појаву,

– Успостављање јасних и развојно адекватних последица за оне 
вршњачке групе које чине или подстичу на акте вршњачког на-
сиља.

Закључак који се може извести на основу представљених програма 
и стратегија превенције у први план истиче чињеницу како вршњач-
ко насиље представља проблем целокупног друштва те тако изискује 
заједничко ангажовање свих релевантних актера у његовом решавању. 
Уз мање или више разлика својствених конкретном контексту у коме 
се ова појава испољава, заједнички елементи представљених програма 
укључују наглашавање друштвене и емонционалне димензије које стоје 
у вези са овом проблематиком, значај стварања позитивне школске 
климе и односа утемељених на међугрупној толеранцији и поштовању.

Нормативна и институционална решења у 
превенцији вршњачког насиља у Републици Србији

Практично све државе усвајају законе о спречавању вршњачког 
насиља у образовно-васпитним установама, а већина националних 
закона захтева и неку врсту обуке усмерене на превенцију вршњач-
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ког насиља намењене наставницима, вананаставном особљу и дру-
гим заинтересованим образовним профилима (Bradshaw, Waasdorp, 
O’Brennan, Gulemetova & Henderson, 2011). У вези са тим, значајно је 
споменути кључна нормативна решења која Република Србија преду-
зима на том пољу.

У складу са низом међународних докумената који тематизују ову 
тему са њеним најразличитијим сегментима, попут Конвенције о пра-
вима детета, Свет по мери детета и других који се односе на зашти-
ту деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља, у 
Републици Србији приметни су напори који се улажу на плану фор-
мирања институционалних механизама за заштиту деце. Први такав 
корак у том правцу учињен је 2002. године формирањем Савета за 
права детета18 (Никач и Симић, 2015: 4�), Владиног тела које се бави 
питањима заштите права деце – праћењем стања деце у Србији кроз 
израду годишњег истраживања и извештаја, анализом проблема по-
пулације испод 18 година и давањем конкретних предлога и мера за 
њихово решавање, разматрањем свих законских предлога релевантних 
за децу и младе и упућивањем примедаба и мишљења по потреби. 

Као најзначајнија системска активност Савета за права детета (у 
даљем тексту: Савета) наводи се усвајање Националног плана акције 
за децу (2004). Национални план акције за децу усвојен 2004. године, 
као стратешки документ Владе Републике Србије, дефинисао је опш-
ту политику земље према деци за период до 2015. године.19 У том кон-
тексту, важно је поменути и усвајање Националне стратегије за пре-
венцију и заштиту деце од насиља (2008) од стране Владе Републике 
Србије. На основу података из описа и анализе стања о насиљу над 
децом у Републици Србији и издвојених приоритетних проблема ис-
такнута су два општа стратешка циља: 1) развој безбедног окружења 
у коме ће бити остварено право сваког детета да буде заштићено од 
свих облика насиља и 2) успостављање националног система превен-

18 Састав овог Савета чине представници стручне јавности, представници ресорних министарста-
ва попут Министарства за просвету, науку и технолошки развој, Министарства правде, Минис-
тарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
и Министарства здравља.

19 Према овом Плану, стратешки циљеви које је требало испунити у предвиђеном периоду јесу: 
смањење сиромаштва деце, квалитетно образовање за сву децу, боље здравље за сву децу, унап-
ређивање положаја и права деце ометене у развоју, заштита права деце без родитељског ста-
рања, јачање капацитета земље за решавање проблема деце, као и заштита деце од злостављања, 
занемаривања, искоришћавања и насиља. Сваки од ових циљева додатно је операционализован 
кроз опис тренутног стања, специфичне циљеве које треба постићи на том плану и идентифи-
ковање главних носилаца предвиђених активности.
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ције и заштите деце од свих облика злостављања, занемаривања и ис-
коришћавања.20

Новембра 2017. године, на сајту Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања објављен је јавни позив за учешће 
у јавној расправи о Нацрту националне стратегије за превенцију и 
заштиту деце од насиља за период 2018-2022. године. У овом Нацр-
ту посебно место заузима насиље у образовно-васпитним установама 
као препознат безбедносни и друштвени проблем. Наиме, према на-
лазима једног од најобимнијих истраживања о насиљу у школи које је 
спроведено у оквиру пројекта Школа без насиља – ка сигурном и под-
стицајном окружењу за децу у периоду 2005–2013, 44% ученика рек-
ло је да је у периоду од три месеца која су претходила истраживању, 
било изложено вршњачком насиљу, било као жртве, као насилници 
или и као жртве и као насилници. Међу њима, 45,8% доживело је вер-
бално насиље, 33% физичко насиље и исто толико социјално насиље 
(сплеткарење, манипулативни односи итд.), док је 21% деце починило 
насиље. Дечаци се нешто чешће јављају као учиниоци вршњачког на-
сиља него девојчице и нешто су чешће изложени насиљу вршњака и 
одраслих. Четвртина ученика од петог до осмог разреда основне шко-
ле навела је да је била изложена вређању наставника, 15% је навело да 
их је наставник ударио, а 5% да су били изложени претњама настав-
ника.21

Креатори Нацрта дефинисали су општи циљ којим треба да се ре-
ализује обезбеђен континуирани свеобухватни одговор друштва на 
насиље према деци, у складу са динамиком изазова, ризика и претњи, 
кроз унапређен систем превенције, заштите и подршке (2017: 39). 
Посебни циљеви усмерени на остваривање поменутог, општег циља, 

20 Наведени општи стратешки циљеви разрађени су кроз специфичне циљеве и мере које воде ре-
ализацији општих циљева. Такође, „С обзиром на то да се превенција и заштита деце од насиља 
може успешно спроводити само у партнерству свих државних институција, међународних и до-
маћих невладиних удружења, органа локалне самоуправе, научних институција, јавних гласила 
и средстава јавног информисања, у документу се изричито наводи неопходност да се у процес 
спровођења Стратегије укључе сви релевантни сектори. Координативну функцију у том процесу 
према Стратегији има Савет за права детета Владе”. (Никач и Симић, 2015: 50).

21 Такође, према једној студији, родно засновано насиље је такође распрострањено у школама и 
чак �9% ученика основне школе и 74% ученика средње школе пријавило је да су били изложе-
ни бар једном облику родно заснованог насиља, чешће девојчице него дечаци. Дечаци су чешће 
учиниоци овог облика насиља и чешће него девојчице испољавају ставове оправдавања родно 
заснованог насиља према женама. Деца са сметњама у развоју су под већим ризиком од насиља 
уопште, а посебно од вршњачког насиља. У овом истраживању, више од половине анкетиране 
деце у специјалним школама (58%) било је укључено у инциденте насиља, и то најчешће као жр-
тве (28%), затим као жртве и као насилници ( 23%) а најређе само као насилници (7%) (Ћериман, 
Ј. et al., 2015).
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јесу: 1) унапређена превенција и систематски рад на промени ставова, 
вредности и понашања у односу на насиље према деци, 2) унапређе-
не интервенције усмерене ка заштити деце од насиља, 3) унапређени 
нормативни, институционални и организациони механизми за пре-
венцију и заштиту деце од насиља (Исто.). Ради достизања општег и 
посебних циљева Стратегије, реализоваће се одређене мере и актив-
ности које су спецификоване у односу на сваки посебан циљ.

Поред наведених нормативних решења, кључно је поменути и Оп-
шти протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања 
који је Влада РС усвојила 2005. године у циљу успостављања ефикасне, 
оперативне мултисекторксе мреже за заштиту деце од злостављања, 
занемаривања, искоришћавања и насиља (иначе једаног од сепцифич-
них циљева поменутог Националног плана акције за децу). Са циљем 
да се обезбеди несметано одвијање и што већа ефикасност међусек-
торске сарадње у процесу зашите деце, Националним планом акције 
за децу предвиђена је и израда посебних протокола поступања у слу-
чајевима сумње на злостављање и занемаривање деце који ће се раз-
вијати за поједине системе (здравство, образовање, итд.)22, у складу 
са основним принципима и смерницама из Општег протокола. Тако, 
у контексту ове теме, од значаја је поменути Посебни протокол за за-
штиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у об-
разовно-васпитним установама, израђен од стране Министарства 
просвете и науке 2007. године.23 У овом протоколу представљене су 
превентивне активности, као и мере интервенције и дефинисане про-
цедуре у заштити деце од насиља, у којима је прецизирана улога свих 
који су укључени у живот и рад образовно-васпитне установе. Према 
Посебном протоколу, свака образовно-васпитна установа формира 
тим за заштиту деце од насиља (2007: 2).24

22 Тако је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 200�. године донело Посебан 
протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања, 
МУП РС је 200�. године донео Посеба протокол о поступању полицијских скужбеника у зашти-
ти малолетних лица од злостављања и занемаривања, Министарство правде 2009. године до-
носи Посебан протокол о поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од зло-
стављања и занемаривања, Министарство здравља је 2009. године донело Посебан протокол 
система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања.

23 Протокол је утемељен на Националном плану акције за децу и Општем протоколу за заштиту 
деце од злостављања и занемаривања.

24 На основу Посебног протокола, у складу са специфичностима рада, образовно-васпитна устано-
ва је у обавези да у Годишњем програму рада (члан 81 Закона о основама система образовања и 
васпитања) дефинише Програм заштите деце/ученика од насиља и да формира Тим за заштиту 
деце/ученика од насиља.
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Поред ресорних министарстава и образовно-васпитних установа, 
велику улогу на плану превенције вршњачког насиља имају и припад-
ници Министарства унутрашњих послова.25 На тај начин је још једном 
потврђен значај синергије различитих друштвених актера који пар-
тиципирају у одговору на овај комплексан безбедносни и друштвени 
феномен. Наиме, „Министарство унутрашњих послова у сарадњи с 
другим министарствима а посебно Министарством просвете и науке, 
учествује у спровођењу превентивних акција и програма намењених 
заштити деце и малолетника од свих облика насиља и криминала, као 
што су: Школски полицајац – пријатељ и заштитник деце, Школа без 
насиља, Централна акција појачане контроле саобраћаја селективног 
садржаја – Школа, Акција појачане контроле забране продаје и то-
чења алкохолних пића малолетницима, Превентивна делатност код 
школске деце и омладине и Дрога је нула – живот је један” (Никач и 
Симић, 2015: 51).

Закључак

Вршњачко насиље, као један мултидимнзионалан и комплексан 
пробем, захтева интервенцију не само непосредно укључених обра-
зовних актера, већ и шире друштвене заједнице. Систематска истра-
живања овог безбедносног феномена значајна су не само из потребе 
за дубинским разумевањем ове појаве, већ и зарад креирања адекват-
них нормативних оквира и модела којима се за циљ има остваривање 
позитивних и одрживих ефеката у домену безбедних образовно-вас-
питних установа.

Наравно, само формално постојање нормативних решења, превен-
тивних програма и других механизама за спречавање и/или миними-
зовање вршњачког насиља у школама не значи нужно и њихову ус-
пешност. Наиме, квалитет њихове примене и резултати у пракси могу 

25 У оквиру Управе криминалистичке полиције МУП-а РС, од 200�. године, први пут је уведена 
посебна организациона јединица – Одсек за превенцију и сузбијање малолетничке делинквен-
ције. У надлежности ове јединице налази се „праћење и анализа стања и кретања малолетнич-
ког преступништва и кривичноправне заштите малолетних лица, пружање стручне помоћи у 
примени полицијских овлашћења према малолетницима, организација и унапређење функци-
онисања рада прописивањем јединствених стандарда и процедура, као и перманентно стручно 
усавршавање полицијских службеника, распоређених у 27 подручних јединица – полицијских 
управа, са 109 полицијских станица – јединица надлежних за територију једне општине. Посло-
ве превенције и сузбијања малолетничке делинквенције и заштите деце од свих облика насиља 
по правилу обављају полицијски службеници посебно оспособљени за рад са малолетницима” 
(Никач и Симић, 2015: 50-51).
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бити прилично лоши, док извештаји о успешности ових механизама 
углавном задовољавају само форму. У домаћој литератури приметан 
је недостатак евалуационих студија о квалитету примене ових меха-
низама у пракси те тако и експликативних радова о разлозима таквог 
стања. Ипак, поменуте активности ресорних министарстава и других 
релевантних актера на плану превенције вршњачког насиља свакако 
треба позитивно оценити, у нади да ће се даље активности на овом 
плану интензивирати.
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PREVENTION OF BULLYING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Nevena Šekarić, PhD Student 
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

Bullying, as an ubiquitous security and social phenomenon, produces certain consequences 
for the development of each individual who is touched by this phenomenon, whether it is a vio-
lent, a victim or an observer. This issue is a common problem for both educational actors and 
the wider community in which bulling has been manifested. Therefore, all relevant subjects of 
the academic, expert and civil public participate in the response to this issue. The main goal of 
this paper is the presentation of academically based research on bullying and the key theoretical 
approaches that contribute to the development of a systematic framework for actions towards 
this issue as well. In addition, concrete mechanisms for preventing bullying in educational insti-
tutions are of great importance. Hence, the successful prevention of bullying or, in addition, its 
minimization requires the existence of a strategy at the national level as well as the systematic 
implementation of adequate prevention programs in educational institutions in order to create 
a safe school environment on the basis of mutual respect, tolerance and constructive commu-
nication.

Key words: bullying, educational institutions, prevention, situational prevention, school cli-
mate
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ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ – 
БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОЈМА: ПРАВНЕ 

И КРИМИНОЛОШКЕ ОДРЕДНИЦЕ

Сажетак: Одређивање основних елемената појма организованог криминалитета нарочи-
то је важно уколико се узму у обзир сви политички притисци и медијски утицаји који до-
воде до тога да се сама суштина појма катакд не може разлучити од предрасуда и усвоје-
них схватања која нису научно утемељена. У настојањима да се дефинише организовани 
криминалитет, повезаност организованих криминалних структура са државним струк-
турама се разматра као један од кључних елеменената овог феномена. У том смислу је у 
раду „криминална симбиоза” организованог криминалитета и носилаца власти управо и 
означена као једна од најважнијих карактеристика организованог криминалитета која 
га одређује и разликује од појединих сличних облика организованог вршења криминалних 
активности. Одређивање главних својстава организованог криминалитета има вишес-
труко важну улогу у његовој превенцији, како када се ради о стратегијама и оперативном 
деловању репресивних органима државе, тако и када је реч о нормативном оквиру реле-
вантном за ову материју. Коначно, важно је константно пратити тенденције у погледу 
феноменолошке димензије феномена што укључује и актере организованог криминали-
тета, будући да он као ретко која друга врста криминалитета има способност при-
лагођавања новонасталим друштвено-политичким и технолошким околностима, што 
утиче на 
Кључне речи: организовани криминалитет, одређивање појма, кључни елементи појма, 
повезаност са државним органима. 

Увод

Организовани криминалитет се у литератури наводи као један од 
„најконтроверзнијих појмова” који се користе у друштвеним наукама 
(Игњатовић, 201�:40), а разлози који иду у прилог оваквој тврдњи су 
бројни. Кључни међу њима, свакако су различита криминолошка и 
правна одређења, погрешне, а понекад и злонамерне медијске и поли-
тичке интерпретације, мистификација појма и што је чини се најваж-
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није, обилата спрега државе са криминалним структурама на свим 
нивоима. 

Све потешкоће правног дефинисања друштвених појава примеће-
не су још у староримској правној мисли што је оличено у познатој 
сентенци Omnis definitio in iure periculosa est. То се посебно односи на 
феномене попут криминалитета који, како поједини криминолози на-
воде, као ретко који други друштвени феномен утиче на емоције што 
се касније одражава и на креирање става јавног мњења о сваком пи-
тању из сфере криминалне политике. Поред тога, појам „организова-
ни криминалитет” није иницијално настао као производ научног раз-
матрања, већ је свој садржај претходно добио у медијским приказима 
(Игњатовић, 201�: 42) што је услед дугогодишње праксе резултирало 
постојањем многих предрасуда и произвољних ставова. Организова-
ни криминалитет и данас изазива велику пажњу медија који најчешће 
средствима информативног садржаја и филмовима пружају јавности 
разнолике приказе организованог криминалитета и његових актера, 
који у великом броју случајева нису засновани на било каквој емпи-
ријски утемељеној основи, што представља отежавајућу околност у 
напорима да се организовани криминалитет еманципује од произ-
вољних, а понекад и тенденциозно наметнутих схватања. 

Према томе, ваљано и језички прецизно дефинисање је нарочито 
важно када се ради о криминалитету, посебно организованом, будући 
да се он сматра не само социјалним, већ и лингвистичким конструк-
том (Hess, Scherrer, 2003: 70). Недостатак јасних и опште прихваћених 
критеријума за дефинисање по правилу доводи до оштрих академс-
ких неслагања која касније имају реперкусије и на нормативном нивоу 
(Gounev, Bezlov, 2010: 23). За организовани криминалитет се може рећи 
да спада у динамичне категорије са тенденцијом мењања својих појав-
них облика (Мијалковић, Бајагић, 2012: 23), што отежава успостављање 
једне свеобухватне и адекватне дефиниције. Према томе, ваља имати на 
уму да се он не испољава на исти начин у сваком друштву, услед своје 
инхерентне динамичности и могућности брзог инфилтрирања у разне 
друштвено-политичке и економске токове и прилагођавања свог обли-
ка постојећим околностима (Бошковић, 1998: 1). 

Одређивање појма

Најпре би ваљало поставити питање методолошког приступа, од-
носно начина на који ће се организовани криминалитет кроз дефини-
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цију одредити. Једна могућност је да се дефинише на што прецизнији 
и минуциознији начин. Он подразумева коришћење недвосмислених 
појмова, а веома често и набрајање конкретних делатности (кривич-
них дела) која потпадају под дефиницију организованог криминали-
тета попут проституције, илегалног промета дроге, коцкања, илегалне 
трговине оружјем и томе слично.1 На тај начин се избегавају одређене 
нејасноће и размимоилажења, али се са друге стране ограничава и сам 
појам и онемогућава његово прилагођавање савременим облицима, 
тенденцијама и околностима. Џејмс Финкенауер (James Finckenauer) 
примећује да таксативно навођење дела организованог криминали-
тета не може водити ка неком општем закључку (Finckenauer, 2005: 
�4) што би требало да буде циљ научног проблематизовања теме. Са 
друге стране, флексибилније дефиниције могу одговорити изазовима 
прилагођавања, међутим оне отварају простор арбитрарности и под-
вођењу под организовани криминалитет много ширег спектра делат-
ности и односа који не одговарају његовој природи. Проблем са пре-
цизним одређивањем организованог криминалитета настаје и услед 
постојања многих сличних облика вршења криминалних активности, 
али и тешкоћа у прављењу дистинкција у односу на поједине кривич-
ноправне институте (саучесништво).

Треба дакле, имати у виду да термин организовани криминалитет 
није у конзистентној употреби и да, иако га људи употребљавају свес-
но и циљано, немају увек исту асоцијацију на оно што би он требало 
да означава, на шта у свом раду упозорава и познати холандски аутор 
Клаус фон Лампе (Klaus Von Lampe).2 

Од како је организовани криминалитет постао предмет системс-
ког академског изучавања, али и законског нормирања, развила су се 
бројна схватања уоквирена у дефиниције које истичу различите еле-
менте као посебно значајне за одређивање језгра појма. Постоји од-
ређени број аутора који је на становишту да повезаност организо-
ваних криминалних структура са државним апаратом и носиоцима 
власти није нужна за обављање активности које се могу подвести под 
организовани криминалитет, односно да та повезаност није нужно 
инхерентна појму организованог криминалитета (Kinney, 199�:134). 
Међутим, велики је број аутора који се слажу да управо, спрега са 

1 Члан 282 бис Законика о кривичном поступку Шпаније примера ради таксативно наводи дела 
која се сматрају активностима организованог криминалитета и самим тим подлежу посебном 
кривичном поступку.

2 Више о томе: Von Lampe K. (201�), Organized Crime: Analyzing illegal activities, criminal structures, 
and extralegal governance, New York, p. 2. 
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државом чини важан елемент садржине појма организованог крими-
налитета, који га разликује од осталих сличних облика удруженог вр-
шења криминалних радњи (Ћирић, 2005: 2�5). Наводи се тако да ор-
ганизовани криминалитет одликује повезаност оних који би требало 
да примењују закон са онима који желе да га изиграју (Eliot, 1952: 114). 
Признати италијански аутор Ђовани Фиандака (Giovanni Fiandaca) 
предлаже у својој дефиницији организованог криминалитета коруп-
цију полицијских, судских и извршних власти, као један од консти-
тутивних елемената појма, док руски аутор Виктор Лунев (Виктор 
Лунеев) чак заступа поделу организованог криминалитета (привред-
ног) на тржишни и на бирократски који није могућ без повезаности 
са носиоцима власти у друштву (Игњатовић, Шкулић, 2012: 91). Џејмс 
Њуел (James Newell) истиче да сама логика налаже да криминалне ор-
ганизације могу да егзистирају и развијају своју активност само уз ус-
постављање веза са представницима државе наводећи стицање „фак-
тичког имунитета” као њихов основни мотив за ту врсту повезивања3 
(Newell, 2008: 39). 

У покушајима да се потпуно и адекватно дефинише организова-
ни криминалитет, истичу се поједине карактеристике које обликују 
појам садржински и формално. На првом месту, то је организованост 
групе која је и носећи стуб организованог криминалитета као појма. 
Нема сумње да је суштина организованости, поред поделе посла, и 
обезбеђивање организоване сарадње и заштите од стране државних 
структура. Даље, потребно је вршење континуиране привредне делат-
ности, која има за циљ стицање профита, што организовани крими-
налитет сврстава у тип имовинског криминалитета. Остале каракте-
ристике говоре о модусу остваривања примарног циља, који је како 
смо већ навели профитно оријентисан, а међу њима су најзначајније: 
неидеолошка заснованост организације (профит је једина идеоло-
гија), рационална примена насиља, тежња да се оствари висок степен 
друштвеног угледа и коришћење (злоупотреба) медија, као и повеза-
ност са носиоцима власти. Овај последњи елемент је до те мере важан, 
да се сматра и једним од услова за егзистенцију организоване кри-
миналне групе (Бошковић, 1998:9), а Доналд Креси (Donald Cressey) 
сматра да организовани криминалитет сву своју снагу црпи из дирек-
тне или индиректне повезаности са државом (Cressey, 19�9: 17). У том 
3 Када је реч о нормативном одређивању организованог криминалитета, на том становишту је 

Кривични законик НР Кине из 1997. године који у чл. 294. даје дефиницију организованог кри-
миналитета. Према тој одредби, он се састоји од три врсте радњи, а једна од њих је и заштита 
делатности организованих криминалних група од стране власти.
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смислу, можемо закључити да организовани криминалитет подразу-
мева извесни степен повезаности са носиоцима власти, који је најп-
ре примећен у америчкој доктрини (Vold, 1958: 31) која уже схватање 
појма своди на успостављање веза са државним органима. Томе иду у 
прилог и резултати истраживања које је спровео амерички кримино-
лог Вилијам Чемблис (William Chambliss) и том приликом закључио да 
град4 није под контролом Мафије, већ у њему главну реч води спрега 
пословних људи, политичара и функционера правосуђа коју је озна-
чио као „мрежу злочина” (Игњатовић, Шкулић, 2012: 41). 

 Организовани криминалитет је крајем прошлог и почетком но-
вог миленијума, све више почео да поприма и транснационалну ди-
мензију, што иде у корак са актуелним процесом глобализације који 
добија на значају са урушавањем социјалистичког поретка широм 
света.5 Глобално тржиште и развој нових технологија су постали не-
изоставни елементи када је реч о навођењу важних карактеристика 
организованог криминалитета, тако да се данас у литератури може 
наићи на дефиниције дате од стране значајних аутора� које организо-
вани криминалитет примарно одређују као транснационалну крими-
налну активност. 

Без обзира на академску шареноликост у одређивању појма и број-
на концептуална неслагања, чини се да би се као најприхватљивија де-
финиција организованог криминалитета могла узети она према којој 
је он: „врста имовинског криминалитета, а карактерише га постојање 
криминалне организације која обавља континуирану привредну де-
латност, користећи при том насиље и корупцију носилаца власти.” 
(Игњатовић, Шкулић, 2012:28). Чини се да је оваква дефиниција орга-
низованог криминалитета довољно прецизна и примењива, а опет и 
довољно свеобухватна што се позитивно одражава како на теоријска 
одређења појма, тако и на ефикасну примену закона.

Елемент организованости

За разлику од конвенционалног криминалитета, организованост 
у вршењу кривичних дела од стране организоване криминалне гру-

4 Ради се о америчком граду Сијетлу где је истраживање било спроведено.
5 Најпознатији међу њима су Ernestо Savonа i Gunter Kaiser.
� Овог концепта се данас држе УН и ИНТЕРППОЛ, као две значајне светске организације које 

креирају платформе за супротстављање организованом криминалитету.
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пе је елемент који издваја такву групу. У литератури се наводи да без 
обзира на перцепцију организованог криминалитета од стане шире и 
академске јавности, оцена о организованости групе, па самим тим и 
квалификација криминалне групе, зависи од степена те организова-
ности, те се онда на основу ње може утврђивати да ли се једна банда 
заиста може сматрати организованом криминалном групом или не 
(Newell, 2008: 24). Питање процене организованости групе је крајње 
комплексно и може варирати од случаја до случаја. Доналд Креси ис-
тиче да „одређену организованост испољавају чак и две другарице 
које одлуче да из продавнице украду какву ситницу.” (Cressey, 1972: 
18). Имајући то у виду, јасно је колико је елемент организованости 
флуидан и како лако може бити злоупотребљен, најчешће од стране 
политичара који ће у зависности од потреба и ситуације, малу и рела-
тивно безначајну групу на „криминалном тржишту” окарактерисати 
као мафијашку, док су честе и сасвим супротне ситуације, када је по-
литичка интенција таква да се мора минимизирати значај делатности 
оних који се према најширем јавном и академском консензусу, заиста 
могу сматрати припадницима организоване криминалне групе. 

Организованост, како наводи Хаувард Абадински (Howard Abadinsky) 
пружа групи широк спектар могућности за извршења различитих кри-
вичних дела, али са друге стране, може потенцијално бити и њена слаба 
тачка, будући да организација подразумева и учешће више лица у њој, 
што временом утиче и на потенцијално смањење неопходне кохерент-
ности и тајности групе када њени чланови сукобе интересе или на било 
који начин ослабе везе међу њима (Abadinsky, 201�: 1). 

Међутим, организациони аспект који подразумева дефинисање и 
поделу улога и посла унутар групе, континуитет чланства и развије-
ну структуру групе, јесте битан елемент који дефинише организовани 
криминалитет. На истим позицијама је и важећи Кривични законик 
Републике Србије (даље: КЗ)7 који у члану 112. даје дефиниције како 
групе, тако и организоване криминалне групе. Тако у ставу 22. поме-
нутог члана истиче се да групу чине „... најмање три лица повезаних 
ради трајног или повременог вршења кривичних дела која не мора 
да има дефинисане улоге својих чланова, континуитет чланства или 
развијену структуру.” Дефинишући организовану криминалну групу 
у ставу 35 истог члана, законодавац истиче да је она „... група од три 
или више лица, која постоји одређено време и делује споразумно у 

7 Кривични законик („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/201�)



Организовани криминалитет – битни елементи појма 289

циљу вршења једног или више кривичних дела за која је прописана 
казна затвора од четири године или тежа казна, ради непосредног или 
посредног стицања финансијске или друге користи.” Дакле, уочљива 
је разлика у квалитативним, а не квантитативним елементима орга-
низације, која је уједно и главна вододелница два појма. Из тог раз-
лога сматрамо да је наш законодавац дефинишући појам организова-
не криминалне групе имао у виду њен мафијашки тип. То произлази 
отуд што у ставу 22. члана 112. КЗ дефинишући на негативан начин 
криминалну групу (не мора да има дефинисане улоге својих чланова, 
континуитет чланства или развијену структуру), он заправо даје при-
мат дефинисању организоване криминалне групе побројаним еле-
ментима који се у литератури везују управо за организовану крими-
налну групу мафијашког типа,8 а који недостају криминалној групи, 
те се она зато у нашем позитивном праву не сматра организованом, 
што даље има своје процесноправне последице. 

Када је реч о организованом криминалитету мафијашког типа, 
ваља истаћи и то да се он углавном изједначава са устројством ита-
лијанских организованих криминалних група или њиховом америч-
ком верзијом – Мафијом.9 Ипак, организовани криминалитет као 
термин је знатно шири и он би требало да обухвати сваку крими-
налну делатност (Лукић, 2017: 27) предузету од стране организа-
ција које немају сва својства иманентна организацијама мафијаш-
ког типа. На то упућује и једно истраживање које је спровео Клаус 
фон Лампе, којим се дошло до закључка, на основу анализе тржиш-
та кријумчарења цигарета, да су главни актери у оквиру њега „мала 
предузећа” са једноставном структуром, као и појединачни „преду-
зетници” (2003: 59). До истог закључка је дошла и Летиција Паоли 
(Lettizia Paoli), анализирајући тржиште кријумчарења и диловања 
дрога (Paoli, 2003: 20). 

8 Члан 41� бис италијанског Rognoni – La Torre Legge, дефинишући организовану криминалну гру-
пу мафијашког типа, примера ради, помиње и обавезност чланова на потчињавање, а то даље 
имплицира висок ниво организованости и хијерархијског устројства што није својствено дана-
шњим организованим криминалним група чија се дела махом могу подвести под „криминали-
тет белог оковратника” или корпорацијски криминалитет.

9 Уколико се термин Мафија напише великим почетним словом, онда се мисли на америчку кри-
миналну групацију, супротно, ако се напише малим почетним словом, мисли се на било коју ор-
ганизовану криминалну групу мафијашког типа.
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Однос према тероризму и терористичким групама

Велику пажњу у академским круговима завређује и разграничење 
организованог криминалитета у односу на тероризам. То се најпре 
може приписати постојању многих сличности између криминалних и 
терористичких група. Тако се у литератури, примера ради, истиче да 
италијанске и азијске организоване криминалне групе користе разна 
„спонзорства”, церемоније иницијације и помоћ „јатака” као што то 
чине и терористичке групе попут „Ал-Каида”. Терористичке групе та-
кође имају потребу да нелегалне приходе убаце у легалне токове ради 
лакшег финансирања својих кампања и вршења агитације у друштву 
(Abadinsky, 201�: 13).

Такође, терористичке групе теже да у широј јавности пласирају по-
зитивну слику о себи, називајући себе „борцима за слободу” у циљу 
задобијања што веће подршке за своје активности (Симеуновић, 2009: 
28) чему такође теже и организоване криминалне групе кроз обез-
беђивање разних спонзорстава, меценских подухвата, оснивања ху-
манитарних фондација, дародавствима и томе слично.

Коначно, корзиканска терористичка група ФЛНЦ или турски 
ПКК, као и многе друге, између осталог су познате по вршењу де-
латности организованог криминалитета у циљу обезбеђивања сред-
става за своје примарне, терористичке активности, а међу те актив-
ности, истакнута ауторка Луиз Шели (Louise Shelley) нарочито убраја 
крађу, кријумчарење и изнуду (Shelley, 2014: 12). Међутим, и многе 
par exellence организоване криминалне групе врше активности које се 
могу окарактерисати као типични терористички акти.10 Томе треба 
додати и чињеницу да су многе вође терористичких групација, након 
јењавања њихових активности наставиле своју криминалну каријеру 
на челу организованих криминалних банди. Такво стање ствари може 
довести до потпуне конфузије у покушају да се организовани крими-
налитет на прави начин, најпре одвоји од сличних облика кримина-
литета, а потом и дефинише на адекватан начин. 

У поред наведених сличности, у науци су се профилисале тачке 
разграничења два појма, а оне се огледају у методу, циљу, али и односу 
према власти. 

Када је реч о методу, тероризам прибегава експлицитном, али и 
економисаном насиљу (Симеуновић, 2009: �7) које има циљ да за гру-

10 Примера ради Земунски клан је 2008. године осуђен и за два терористичка акта учињена крајем 
2002. године.
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пу продукује што већи публицитет уз што мање коришћених средста-
ва. Са друге стране, организоване криминалне групе такође се слу-
же насиљем у жељи да кроз примену или претњу примене застраше 
конкуренцију на „криминалном тржишту”, упознају државне органе 
са насилничким потенцијалима и генеришу стање општег страха и 
несигурности. Поједини аутори помињу и тзв. „интерно насиље” (Јо-
вић, 2013:54) које се примењује према члановима групе ради одржа-
вања дисциплине унутар ње. Такво поступање је својствено свакако и 
терористичким организацијама, али је, чини се, чешће међу органи-
зованим криминалним групама (мафијашког типа), будући да оне у 
већој мери почивају, односно своју егзистенцију заснивају на хијерар-
хијском устројству, односно да организовани криминалитет нужно 
подразумева групу (најчешће више од три лица), док тероризам може 
бити и индивидуални (Симеуновић, 2009: 84). Може се дакле закљу-
чити да је насиље инструмент, а не сврха и крајњи циљ активности 
организованог криминалитета.

Оно што разликује организоване криминалне групе од терорис-
тичких је то да оне и не желе примену насиља по сваку цену, будући да 
оно потенцијално оставља много трагова, изискује одређене потеш-
коће и може утицати на стварање негативног имиџа о групи у јавнос-
ти, што она не жели, имајући у виду да јој то свакако отежава вршење 
редовних криминалних активности, које су пре свега профитне при-
роде. Отуда се у науци о безбедности, организовани криминалитет 
и дефинише као неоружани облик угрожавања државне безбедности 
(Шаљић, 2015: 119). Ипак, организована криминална група која пле-
дира да буде „успешна” мора имати потенцијал да насиље искористи 
за остваривање својих циљева кад год околности то налажу, само што 
ће за разлику од терористичких група, тежити да оно не поприми ве-
лики публицитет и због тога ће се често обраћати органима државе 
или представницима медија, који би требало да им обезбеде ефикас-
нији пут до зацртаног циља.

Могуће је приметити и постојање одређене правилности и пропор-
ције у примени насиља од стране организоване криминалне групе у за-
висности од односа и веза са носиоцима државне власти. Наиме, што је 
веза са државним фактором јача то би требало да је коришћења насиља 
мање и обрнуто. Оваквом ставу би се могло приговорити да јака веза 
са државом омогућава организованом криминалитету све, па и неконт-
ролисану примену насиља. Међутим, неопходно је имати на уму да оно 
када изађе из оквира нужно неопходног за организовану криминалну 
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групу, као и за носиоце државне власти који са њом „сарађују” постаје 
баласт, узимајући у обзир да насилнички злочин у свим деловима света 
изазива најжешћи отпор неформалне социјалне контроле. Отуда, уко-
лико нема корупције, насиље тек онда постаје главни метод пословања 
организованих криминалних група који се у литератури означава и као 
несофистицирани метод (Beare, 1997: 1�0). 

 Ако говоримо о начину остваривања веза са конкретним носио-
цима државне власти, за криминалну групе је оптимално да пронађе 
заједнички, пре свега економски интерес са њима, што се најчешће 
постиже поделом „плена”, корумпирањем и сличним методама, који-
ма се обезбеђује дугорочна сарадња и одсуство жеље носилаца држав-
не власти да евентуално ту везу прекину. Насупрот томе, могуће је и 
застрашивање представника државе применом насилничких метода у 
циљу обезбеђивања „подршке” државе за своје активности. Ипак, на 
тај начин се немерљиво повећавају шансе и мотивисаност носилаца 
државне власти да се такав вид односа прекине и разоткрије.

Када је у питању циљ, ствари се додатно кристалишу, те можемо 
говорити да организоване криминалне групе и терористичке групе 
имају дијаметрално супротан циљ деловања. Циљеве терористичких 
група обликује идеологија (Hoffman, 200�: 229) или неки „виши циљ” 
(попут слободе) којим су оне вођене. Супротно томе, организоване 
криминалне групе у свом деловању нису мотивисане, како то наводи 
Хаувард Абадински, социјалним доктринама, политичким уверењима 
и идеологијом. Такође, када говори о синтетичким карактеристикама 
организованих криминалних група, Стивен Малори (Stephen Mallory) 
на првом месту истиче неидеолошку основу организованог кримина-
литета (Mallory, 2012:9). Према томе, произлази да су мотив и циљ ор-
ганизованог криминалитета стицање профита, односно да се управо 
новац и профит могу означити као његова идеологија.

Однос према држави и њеним органима коначно и дефинитив-
но одваја два појма на недвосмислен начин. На том становишту је 
и Мићо Бошковић (1998: 53) када критикује научне концепције које 
савремени тероризам третирају као облик организованог кримина-
литета, наводећи да нема никакве логике да држава пружа било какву 
заштиту и помоћ терористичким организацијама за обављање њихо-
вих активности на својој територији, јер би таква „политика” услед 
карактеристика терористичких активности и друштвених консеквен-
ци које оне производе, угрозила и позицију носилаца државне влас-
ти, што би се манифестовало губитком подршке грађана (популарно, 
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падом рејтинга). Са друге стране, активности организованих крими-
налних група могу обезбедити корист не само за себе већ и за државу, 
што јасно указује на потпуно различиту перцепцију организованог 
криминалитета од стране државе када је евентуална „сарадња” у пи-
тању, него што је то случај са терористичким групама. 

Организовани криминалитет ће зарад постизања својих профитно 
усмерених циљева тежити да од државе добије заштиту и, како се то 
у науци често истиче, „фактички имунитет”, а неретко и директну по-
моћ. Дакле, организованим криминалним групама одговара status quo 
у односима према држави, што им даје могућност да врше своје ак-
тивности, док тероризам настоји да га прекине и државну власт пот-
пуно сруши и промени је према својим нахођењима. Сликовито обја-
шњење ових релација даје Ђорђе Игњатовић када каже да се „терори-
зам може упоредити са ласицом која када уђе у кокошињац настоји да 
све унутра поједе и уништи, док се организовани криминалитет може 
посматрати као пијавица која тежи да се накачи на организам и из 
њега црпи све оно што би му могло бити од користи и функционише 
паралелно са њим”. 

Организовани криминалитет и криминалитет 
белог оковратника

Могућа су одређена терминолошка преплитања и нејасноће када 
је реч о односу организованог криминалитета и „криминалитета бе-
лог оковратника”, узимајући у обзир да се ради о врстама имовинског 
криминалитета у коју се сврставају оба појма. 

Едвин Сатерленд (Edwin Sutherland), који је почетком 30-тих го-
дина XX века у науку увео појам „криминалитет белог оковратника” 
није правио разлику између два појма. Међутим, постоје аутори који 
су на супротним становиштима, односно који тврде да разлика ипак 
постоји. Тако се у литератури може пронаћи да криминалитет белог 
оковратника не подразумева спремност на олако вршења насиља као 
„преговарачког аргумента” који класични организовани криминали-
тет лакше користи (Fijnaut, 1998: �7). Како наводи Лари Сигел (Larry 
Siegel) разлика се може успоставити уколико се узме да криминали-
тет белог оковратника представља вршење кривичних дела од стра-
не лица која су иницијално била легалном у бизнису, али се у датом 
моменту одлуче да прекрше закон, док организовани криминалитет 
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подразумева нелегалне активности од самог почетка, тј. иницијално. 
Ипак, како је једна од важних карактеристика организованог крими-
налитета инфилтрирање у легалан бизнис, веома је тешко направити 
јасну и прецизну дистинкцију у односу на криминалитет белог оков-
ратника.11 Познати холандски криминолог Петрус ван Дајн (Petrus 
Van Duyne) чак поставља питање научног и практичног значаја повла-
чења оштре границе и прављења разлике између криминалитета бе-
лог оковратника и организованог криминалитета.

У доктрини пак преовлађује став да јасна разлика између два појма 
постоји и да се она заиста огледа у легалности, односно илегалности 
пословања које је карактеристично за организовани криминалитет. 
Међутим, чини се да је прављење поменуте дистинкције више ака-
демско-теоријског карактера, но што има одређени практични значај, 
будући да готово сва изучавања организованог криминалитета, али и 
емпиријски показатељи указују да он тежи инфилтрирању у легалан 
бизнис, што свакако два облика криминалитета приближава до нивоа 
преклапања и подударања. Нарочито је за друштва са слободним тр-
жиштем и либералном економијом као данас доминантним моделом, 
карактеристично повлачење паралеле између привредног кримина-
литета и корпорацијског криминалитета, као подврсте криминалите-
та белог оковратника и организованог криминалитета. 

Коначно, како се наводи у оквиру једног истраживања Центра за де-
мократске студије (Gounev, Bezlov, 2010: �4), најновије тенденције у де-
финисању организованог криминалитета и одређивању обима и врсте 
криминалне делатности коју он подразумева иду ка томе да се оним 
традиционалним као што су послови са дрогом, проституција, тргови-
на људима и слично, додају и кривична дела која су карактеристична 
за криминалитет белог оковратника попут пореских утаја, изигравања 
правила о јавним набавкама, проневера и финансијских превара. 

Организовани криминалитет као подврста 
имовинског криминалитета

На основу претходних покушаја дистинкције организованог кри-
миналитета од појединих сличних појмова, а нарочито када он у знат-

11 На то указују у свом коауторском раду Никос Пасас (Nikos Passas) и Дејвид Нелкен (David 
Nelken), а сличног става су и Зорица Мршевић која организовани криминалитет означава као 
посебну врсту предузећа, односно Едвин Сатерленд и Доналд Креси који у свом заједничком 
раду наводе да се мафија може изједначити са привредним предузећем. 
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ној мери коинцидира са политиком и носиоцима државне власти, 
могуће је размотрити организовани криминалитет и у светлу односа 
имовинског и политичког криминалитета. Уопште речено, политич-
ки криминалитет подразумева чињење кривичних дела из идеолош-
ких разлога и сматра се једним од најстаријих типова криминалитета 
(Schafer, 1971: 380). 

Криминолошка наука је данас сагласна да се дела политичког кри-
миналитета могу предузимати против државне власти и њених инс-
титуција, али и да оне саме могу чинити велики број кривичних дела 
(Hagan, 2008: 35�). Историјски посматрано, ситуација није одувек 
била таква, будући да се све до друге половине XX века сматрало да 
дела политичког криминалитета могу бити уперена само против вла-
де, односно државе (Игњатовић, 2015: 27), што и не треба да чуди када 
се узме у обзир историјски аспект развоја друштва и политике. Међу-
тим, развој криминологије и проматрања политичког криминалите-
та проширује традиционални појам политичког криминалитета и на 
дела која се у литератури означавају као злочини власти, а своде се на 
злоупотребу моћи коју држава поседује.

Амерички криминолог, Вилијам Чемблис, је 1988. године инаугу-
рисао у криминологију и појам „организовани криминалитет држа-
ве”. Може се на овом месту поставити питање, да ли криминалитет 
државе нужно подразумева организовани криминалитет, узимајући 
у обзир организациони услов (бројност, хијерархија, структура, по-
дела послова и улога...) који држава свакако испуњава. Ипак, на ово 
питање требало би одговорити одрично, тј. констатовати да кримина-
литет државе и организовани криминалитет државе нису нужно си-
ноними. То најпре због чињенице да држава предузима и многе друге 
криминалне активности које традиционално не потпадају под појам 
организованог криминалитета. Примера ради, тероризам за који 
Френк Хаган (Frank Hagan) каже да је оваплоћење политичког крими-
налитета (Hagan, 2008: 35�) често бива коришћен од стране државе, 
зарад остваривања одређеног политичког или идеолошког циља. 

Довољно је поменути злочине геноцида, етноцида или апартхејда 
који немају никакав профитно-економски циљ који је иманентно ор-
ганизованом криминалитету, већ искључиво политичко-идеолошки. 
Све то указује да држава може вршити дела која у својој основи спа-
дају у категорију политичког криминалитета и поткрепљује тврдњу да 
организовани криминалитет државе није нужно и организовани кри-
миналитет који се за потребе ове компарације може окарактерисати 
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као класичан. У том смислу, можда је и најбоље користити термин „од 
државе организован криминалитет” да не би долазило до неадекват-
ног синонимског поистовећивања. Помињани Вилијам Чемблис „кри-
миналитет организован од стране државе” дефинише као кривична 
дела (дакле залаже се за концепцију злочина као акта кршења кривич-
них закона) која изврше представници државе и њене власти прили-
ком вршења својих јавних овлашћења, што је значајно шири појма од 
класичног организованог криминалитета (Chambliss, 1989: 184). 

Треба међутим имати у виду да држава итекако врши и дела кла-
сичног организованог криминалитета попут кријумчарења дроге, трго-
вине оружјем противно позитивним прописима, а у циљу стицања не-
легалног профита. Понекад држава сама може организовати такве ак-
тивности, најчешће преко тајних и обавештајних служби, али често ус-
поставља и „сарадњу” са структурама организованог криминалитета, 
што представља вид снажне повезаности организованих криминалних 
група са носиоцима државне власти на једном вишем нивоу, него што 
је то случај када се у оквиру организованих криминалних група „по-
сао” и осмисли и спроводи, док држава има улогу да обезбеди да се пут 
од идеје до реализације спроведе без потешкоћа. Без обзира на субјект, 
може се закључити да политички криминалитет карактерише објекат 
напада, а то је државно уређење или политички систем. 

Са друге стране, имовински криминалитет или економски, како га 
Лари Сигел назива, а у који се убраја и организовани криминалитет 
имајући у виду профитно усмерен циљ организованих криминалних 
група, уперен је против нечије имовине и то у циљу прибављања себи 
или трећем лицу одређене имовинске користи. Интересантно је да је 
у једном свом извештају Federal Bureau of Investigation – FBI дефинисао 
имовински криминалитет као узимање (неовлашћено прим.аут.) не-
чије имовине без примене силе или претње примене исте. Таква дефи-
ниција са правом није прихваћена у науци, па ни у легислативи (отуда 
и кривично дело разбојништва примера ради). 

Намерно уништавање имовине без тежње ка стицању користи од 
ње (њеном искоришћавању на било који начин) се сматра вандализ-
мом (Nash, 1992: 72) а њему као циљу организовани криминалитет 
никада не стреми. Организоване криминалне групе могу вршити акте 
вандализма једино као средство за застрашивање које треба да им 
омогући остваривање крајњег циља, а то је како смо претходно истак-
ли, економска добит. 

Појам политичког криминалитета се у криминолошкој науци смат-
ра приличном флуидним и релативним имајући у виду да се у најши-
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рем смислу, према ставу појединих аутора, сва кривична дела могу 
сматрати политичким будући да су у законима и прописана као таква, 
управо да би се на тај начин одбранио систем вредности владајуће по-
литичке опције (Schafer, 1971: 380). Као пример, у литератури се наво-
ди да се у СССР и пљачка банке (што би спадало у имовински крими-
налитет) могла сматрати политичким кривичним делом, будући да се 
предузимала против економске институције државе која је део поли-
тичког система, што је представљало својеврсни напад на државу. Та-
кође, писци који се баве Античким периодом, наглашавају да се било 
која врста криминалитета против припадника више класе, заправо 
сматра политичким криминалитетом (Alston, 1995: 92). 

На комплексан однос између имовинског и политичког кримина-
литета указују и поједини аутори, попут Влада Камбовског који ис-
тичу да је циљ организованих криминалних група заправо оствари-
вање економске, али и политичке моћи. Момчило Грубач (2009: 701) 
помиње освајање друштвене моћи и државне власти као циљ органи-
зованог криминалитета, док Зоран Стојановић (1990: �3) наводи да 
организовани криминалитет као структура, обухвата и друге форме 
криминалитета, а међу њима и политички. То указује да су дела поли-
тичког и имовинског криминалитета често испреплетана и то најви-
ше у тачки коју називамо организовани криминалитет и из тог разло-
га је важно пажљиво размотрити интеракцију ове две врсте кримина-
литета у контексту разматрања о организованом криминалитету.

Чини се да је најбољи критеријум за разликовање политичког од 
имовинског криминалитета и поред многих преплитања, објекат на-
пада, тј. да је главни циљ организованог криминалитета пре свега еко-
номске природе. Уколико се пође од те чињенице не би било исправно 
тврдити да је остваривање политичке моћи крајњи циљ организова-
ног криминалитета. Могло би се рећи да је остваривање политичке 
моћи за организовани криминалитет средство, а не циљ, будући да 
она за чланове организованих криминалних група подразумева мо-
гућност да се издејствују одлуке које би им ишле у корист и олакша-
вале вршење криминалних делатности. 

Оно што је карактеристично за организовани криминалитет је да 
он жели политички утицај и уплив у политику само у оној мери која 
му је потребна да задовољи своје „пословне” аспирације. Тако, уко-
лико се одређена криминална група тренутно бави шверцом дувана, 
имаће интерес да оствари утицај у домену царинске политике, акциза 
и у областима које директно могу помоћи несметан шверц дувана и 
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његово пласирање на тржиште. Са друге стране, та иста група, по пра-
вилу, неће марити за однос политике према људским и мањинским 
правима, социјалним правима, тржишту рада, подизању наталитета 
итд., јер би у супротном била изложена већим финансијским трош-
ковима и већем ризику да се њено постојање и пословање осујети. 
Наравно, то не утиче на чињеницу да организована криминална гру-
па увек тежи утицају на органе правосуђа. Према томе, организовани 
криминалитет иде ка неформалном и што је могуће тајнијем поли-
тичком утицају у оквиру граница до којих сеже његов пословни инте-
рес који се увек односи на економску добит. 

Закључак

Организовани криминалитет представља друштвени феномен за 
који се са пуним правом каже да има онолико тумачења и схватања 
колико има и аутора који о њему пишу. Међутим, зарад ваљаног ра-
зумевања појма, што би у крајњој линији требало да води и адекват-
нијим нормативним решењима, пожељно је назначити оне елементе 
или карактеристике које чине само језгро његовог појма.

У том смислу закључујемо да главне карактеристике организова-
ног криминалитета указују да он почива на успостављању коопера-
тивног и „пословног” односа са државом и њеном политичком ели-
том. Међутим, као што он своје циљеве тешко може остварити без 
учешћа државних структура, тако и оне проналазе свој интерес у по-
везивању са криминалом. Разлози повезивања леже у прагматичнос-
ти, а не у етици и осећању лојалности или одговорности једних према 
другима. Повезаност са државом и њеном политичком елитом може 
се сматрати основном претпоставком за постојање и функционисање 
организованих криминалних група, на шта упућују емпиријски пока-
затељи добијени историјском и компаративном анализом организо-
ваног криминалитета.

Поред тога, важно је размотрити и поједине правне институте по-
пут саучесништва, као и облике организованог вршења кривичних 
дела сличне организованом криминалитету, будући да се на тај начин 
пружа ваљана појмовна основа за креирање оптималне криминал-
не политике и потом ефикаснију примену законских прописа, а све 
у циљу сузбијања организованог криминалитета као изражено нега-
тивне друштвене појаве.
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Коначно, неопходно је имати у виду и чињеницу да је организо-
вани криминалитет динамична категорија са „камелеонском” спо-
собношћу прилагођавања новим друштвено-политичким, па и тех-
нолошким околностима, што додатно указује на потребу за његовом 
адекватном концептуализацијом и утврђивањем њему инхерентних 
елемената и односа. 
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ORGANIZED CRIME – KEY ASPECTS: LEGAL AND 
CRIMINOLOGICAL CONSIDERATIONS

Aleksandar Stevanović 
Institute of criminological and sociological research

Summary

In this paper the author speaks about the key aspects of organized crime pointing on it’s main 
characteristics. Clear definition of terms is important especially when it comes to phenomena 
such as organized crime, which are subject to different perceptions due to many circumstances. 
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In light of this, Science should offer appropriate solutions that would overcome the ingrained 
prejudices made by he media and politics. Lionkages between organized crime and political elites 
should be regard as a main element in order to define organized crime. It is indisputable that re-
gardless the country system, organized crime seeks protection and cooperates with the authorities in 
order to effectively carry out its activities. The author underlines distinction of organized crime in 
relation to other similar legal institutions and other forms of joint commission of offenses. Finally, 
bearing in mind that organized crime is dynamic social category, constantly monitoring of its ten-
dency is necessary for its proper understanding and adequate suppression.

Keywords: organized crime, the key elements of the concept, the connection with the state au-
thorities.
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ВЕШТАЧЕЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА 
НА ПАПИРУ

Сажетак: У један од најуноснијих видова криминалне активности спадају фалсифико-
вање уметничких дела, где се остварују огромне зараде на аукцијама и на црном тржиш-
ту уметнина. У приватним колекцијама, галеријама и музејима сигурно има велики број 
неоткривених фалсификованих уметничких дела чију је аутентичност потребно утвр-
дити. Велики део процеса аутентификације не улази у домен форензике, јер су закључ-
ке углавном доносили историчари уметности и други познаваоци уметности. Каснија 
истраживања су утврдила да је 40% уметничких радова упитне аутентичности; што 
указује на потребу за научном анализом уметничких дела, и да форензички приступ ау-
тентификације замени познаваоце или стручњаке из историје уметности. Потреба за 
вештачењем докумената и уметничких дела на папиру обично се јавља када садржај, по-
рекло или приказ околности под којима је дело сачињено наводе на озбиљну сумњу у његову 
исправност. Под вештачењем уметничких дела на папиру подразумевамо криминалис-
тичко и судско испитивање уметничких дела код којих је за подлогу коришћен папир, а 
у уметничка дела спадају акварели, пастели, графички отисци – графике, цртежи (олов-
ком, тушевима, мастилом), мапе и планови, и многе друге комбиноване технике. Прили-
ком вештачења примењују се бројне физичко-хемијске анализе, које дају детаљне и тачне 
информације о материјалима које чине једно уметничко дело на папиру. Испитује се уз 
поштовање основних правила (нпр. не сме се оштетити материјал који се испитује). 
Ове методе се могу користити ради утврђивања аутентичности уметничког дела, од-
носно ради одређивања да ли је фалсификат или не, које информације даје (старост, врс-
та папира, пигмената и др.).
Кључне речи: кривотворење и аутентификација, уметничка дела на папиру, вешта-
чење, физичко-хемијске анализе које се користе током вештачења

Увод

У приватним колекцијама, галеријама и музејима сигурно има ве-
лики број неоткривених фалсификованих уметничких дела чију је ау-
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тентичност потребно утврдити. Нека од фалсификованих уметнич-
ких дела производ су изузетне вештине и талента аутора, и по свим 
критеријумима представљају дела која имају и знатну уметничку 
вредност.1 Колики је њихов квалитет сведочи и чињеница да и многи 
музеји у свету имају у својим збиркама фалсификате познатих умет-
ничких дела, које ни најквалификованији стручњаци, све до појаве 
нових технолошки усавршених експертизних метода нису успели да 
открију. По тврдњама стручњака већина продатих уметничких дела 
су упитне аутентичности, и око 40% испитиваних радова није било 
аутентично. 

Форензичка наука користи се као средство за идентификацију лаж-
не уметности. Међутим примарну улогу у томе и даље имају стручња-
ци који традиционално доносе коначну процену о аутентичности 
уметничких дела. У том случају, када се истражује порекло уметнич-
ког дела врши се претраживање докумената и потписа – провенијен-
ције2, али се не приступа детаљнијој анализи тих докумената. Oваква 
документација о власништву се лако фалсификује и неопходно је де-
таљније испитати да ли потпис или рукопис одговара аутору. 

Када су историчари уметности и познаваоци владали процесом 
аутентификације, утврдило се да је 40% уметничких радова упит-
не аутентичности. То се потврдило захваљујући бившем директору 
Метрополитског музеја уметности Томасу Ховингу (Thomas Hoving), 
који је са тимом музејских стручњака организовао преглед 55.000 
уметничких предмета (Daab, 2010). Исто тако је истраживачки про-
јекат Рембрант (Rembrandt Research Project – RRP), у првим фазама 
истраживања, дошао до сличног закључка, користећи сличне методе 
приликом испитивања наводних Рембрантових радова (слика, црте-
жа, литографија, гравира) где је од �27 радова било аутентично само 
њих 2�7. Пројекат Рембрант деценијама је вршио истраживања како 
би се утврдило колико дела заиста припада Рембранту.3 Утврђено је 
да трећина Рембрантових слика атрибуисано уметницима из његовог 
атељеа, или се сматрају делом његових ученика. Због тога су колекци-

1 Занимљив је пример познатог и озлоглашеног фалсификатора марака Жана де Сператија, који је 
био толико вешт у копирању вредних марака да сада његове марке вреде више од самих ориги-
нала. Сам Сперати је себе сматрао уметником, а не фалсификатором, који израђује верне репли-
ке марака без намере да зарађује на њима. Како би избегао кривично гоњење, на полеђину својих 
верних копија марака је стављао свој печатни знак као потпис (Tayler, 1993: 21–3�).

2 Провенијенција – значи порекло или извор, запис о историји власништва над неким уметнич-
ким делом. Установити провенијенцију значи прецизно документовати власништво и историју 
власништва уметничког дела. Поуздана провенијенција гарантује аутентичност дела.

3 Видети: http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:522920-Rembrant-vise-nema-tajni (25.12.2017)
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онари куповали слике грешком атрибуисане Рембранту, као и копије 
које су смишљено продавани као оригинали (Самарџић, 2017: 25�). 
Управо ова открића указују на потребу за научном анализом умет-
ничких дела и форензичким приступ аутентификације који би заме-
нио познаваоце или стручњаке из историје уметности.

Појам кривотворења и аутентификације 

Кривотворење

Кривоворина је дело рађено са тежњом да буде изједначено с не-
ким оригиналним уметничким делом по стилу, тематици, форми, тех-
ници, материјалу и другим елементима оригинала. Она се ствара ради 
преваре или обмане, да би се продала као оригинал и постоји само 
под једним условом – а то је да буде откривена (Самарџић, 2017: 257). 

Исправност уметничких дела на папиру је директно повезана са 
њиховом аутентичношћу. Једини начин да се произведе неаутентични 
документ је фалсификовање, односно кривотворење. Према Ристићу 
постоје две врсте фалсификата4: „Први тип је кад фалсификујемо 
појединачно уметничко дело. У енглеском језику се за ту врсту фал-
сификата користи реч fake. Други тип фалсификата, много чешћи, је 
кад настојимо да фалсификујемо стил неког признатог уметника и да 
његовом опусу придодамо ново дело. Енглеска реч за овај тип фалси-
фиката је forgery” (Ristić, 2010: 294–295). Овај други тип фалсификата 
је много чешћи из практичних разлога. Наиме, колико год да је вешт 
фалсификатор, нико неће његову копију цртежа Леонарда да Винчија 
заменити с оригиналом све док се оригинал налази у музеју. Наравно, 
није свака копија уметничког дела фалсификат. Потребно је да је ко-
пија насликана са намером да завара. 

Аутентификација

Рената Самарџић наводи да је уметничко дело аутентично ако по-
уздано потиче из времена и од аутора коме се приписује. Аутентич-
ност5 уметничког дела је битна информација за процену његове тр-

4 Фалсификат (лат. falsus – лажан) значи кривотворење, искривљивање, извртање, лажан приказ 
чињеница.

5 Аутентичност (грч. autethenikos – истинитост, изворност, веродостојност) – у пракси то подра-
зумевамо нешто што је истинито, оригинално.
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жишне вредности и гарант за његову уметничку и финансијску вред-
ност (Самарџић, 2017: 2�2). 

Поступком аутентификације се утврђује да ли неко дело има ау-
тентичан карактер, чија веродостојност, порекло и атрибуција су не-
спорни. Оригинално дело јесте оно дело које има неспоран потпис, 
што значи да ауторство рада није под знаком питања. 

Процес процењивања аутентичности уметничких предмета сас-
тоји се из три операције (Daab, 2010):

1. научно одређивање старости, порекла или идентификација 
докумената који потврђују власништво;

2. препознавање креативног стила уметника; 
3. доношење коначне процене аутентичности 

Процес утврђивања ауторског дела је тежак и неизвестан задатак, где 
је потребно имати велико знање у одређеној области, као и умеће то пре-
познати. Још је теже када је уметничко дело старо четири или пет стотина 
година, при чему резултати анализе материјала не мора увек указивати 
на то да је дело од самог мајстора, јер врло често уметничко дело потиче 
из уметникове радионице са више радника (попут Рембранта и Рубенса). 
Стога, за старија дела од великих мајстора стручњак скоро у потпуности 
мора да се ослони на своје вештине и знања о уметничком квалитету, или 
о квалитету који се очекује од спорног уметника. 

Приликом оцене аутентичности и одлучивања о томе да ли је неко 
уметничко дело фалсификат или није, мишљење стручњака (вештака, 
експерта) користи се као доказ на суду. Када стручњак донесе закљу-
чак, његов налаз и мишљење презентирају се на суђењу, где судија има 
право да одлучи да ли је стручњак донео исправну или погрешну од-
луку (Spencer, 2015: 2–5). Као и у грађанским поступцима (за разлику 
од кривичних поступака који захтевају доказе ван разумне сумње), 
доказ ове врсте заснива се на теорији вероватноће: на „вероватно или 
не” или на „равнотежи вероватноће”. Већина судија нерадо одлучује 
о питањима аутентичности уметничких дела, углавном зато што је то 
непозната област за судије, али и зато што ће научна пракса, а свака-
ко и тржиште уметности узети у обзир врсту доказа који је што бли-
же оцени „ван сваке сумње” (мало која галерија или купац би платио 
пуну цену за дело које је оцењено као „вероватније или не” или у „рав-
нотежи вероватноће”).

Форензичка наука, која се односи на одређивање аутентичности 
уметничких дела, заснована је на различитим методама које су реле-
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вантне за аутентификацију рада. Када се ради о чувеним уметничким 
делима, фалсификат обухвата саму слику и документе (провенијен-
ција) који наводно потврђују њену аутентичност. Вештачење тих до-
кумената врши се на исти начин као када су у питању друге писмене 
исправе. У испитивањима уметничких дела користе се посебне фи-
зичко–хемијске методе које испитују састав пигмената, боја и лакова 
(поједини састави боја и лакова пронађени су тек у новије време, што 
искључује могућност њихове употребе у периоду када је стварао од-
ређени сликар), као и коришћење ултраљубичастих, инфрацрвених и 
рендгенских зрака. Даље, испитује се и подлога на којима је слика из-
рађена, а затим и оквир у коме се налази. Потом се анализирају потези 
четкица, технике намаза боје, врши се испитивање потписа, знакова 
и свих других елемената који могу указати да се ради о фалсификату. 
Ако било који материјал не потиче из одговарајуће епохе, дело ауто-
матски не пролази на потврђивању аутентичности.� 

Ипак, чињеница да материјали од којих је дело сачињено потичу 
из одговарајуће епохе, не доказује аутоматски да је аутор тог дела од-
ређени уметник. Дело мора проћи кроз анализе потписа, лингвистич-
ке и језичке документације, утврђивање порекла и анализу отисака 
прстију. Потребно је да се стручно испитује уметнички стил, потез 
четкица, садржај материје, и културни идентификатори. Да би резул-
тати експертизе били потпуни, технички аспект вештачења мора пра-
тити и уметничка оцена дела.

Уметничка дела на папиру

Врсте уметничких дела на папиру

Под уметничким делима на папиру подразумевамо било које умет-
ничко дело које је израђено на папирној подлози. У таква дела спа-
дају цртежи, акварели, гваш, пастели, графички отисци, литографија, 
мапе, повеље, и многе друге комбиноване технике и материјали који 
се користе у ту сврху. Врсте папира и сликарски алати мењали су се 
кроз историју, а временом откривене су нове технике и материјали 
који уметницима пружају безбројне могућности и начине да искажу 

� У Централној уметничкој галерији је установљено да су графички отисци Салвадора Далија 
фалсификовани на папиру који је произведен након што је Дали престао да потписује графичке 
отиске.
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своја умећа и да створе разноврсна уметничка дела на папиру. На-
вешћемо само најосновније врсте уметничких дела на папиру и врсте 
алата који се користе за њихову израду.

Цртеж је основа у свим облицима ликовног стварања. Дефинише 
се као руком изведена слика којој је основни елемент линија, знак, 
мрља. Уметнички цртеж као технику можемо сврстати у две групе 
техника: суве технике цртања (прибор који се користи су: угљен, кре-
да, сребренка, оловка) и мокре технике цртања (прибор који се корис-
ти су: перо и туш, цртеж кистом, техника стругања, избијања и аерог-
раф.) Материјали који се користе за цртање су најчешће угљен, креда, 
оловка, оловке у боји, перо и туш...

Акварел је класична техника воденог сликања. Намази боје су ве-
ома лазурни (разређени водом), наношени су транспарентно. Кроз 
транспарентне слојеве боје просијава белина подлоге. Белина подлоге 
је битна компонента слике. Најчешћа подлога за акварел јесте папир, 
али се у прошлости често користио и пергамент, плочице слоноваче, 
ређе препарирано и импрегнирано ланено платно и дрвене плоче.

Пастел је техника између цртежа и гваша, у којој се као средство 
користи сува боја у облику писаљке или креде. Пастели се састоје од 
пигмената који су постојани на светлост, неотровни, временски пос-
тојани, ситно зрнасти, меке структуре. Неки пастели у себи садрже 
печени гипс, како се не би мрвило. Поред тога, могу садржати и вези-
во: штирак од зоби, целулозна везива у малим концентрацијама (глу-
толин, Cicozellа). Постоје више типова пастела: меки, тврди и пастел-
не оловке. Подлоге за пастел су папир и картон (различитих текстура, 
боја, дебљине...).

Гваш је начин сликања воденим бојама код којег се пигмент меша 
са белом бојом и веже се за подлогу помоћу водотопивог везива. За 
разлику од транспарентног акварела, гваш је густ и непрозиран. Нај-
чешће се користе тонирани папири и картони у свим пастелним тоно-
вима. Некада су за везиво користили пергаментно туткало, декстрин 
и гумиарабика, а данас се најчешће користе полицелулозни лепкови 
(Метка, ).

Графика (графичке технике) је ликовна дисциплина којом пос-
редно долазимо до готовог резултата: према скици, или директно, из-
рађује се матрица (подлога или плоча) с које се штампају графички 
листови. Матрица може бити од различитих материјала, зависно од 
графичке технике, па је она најчешће метална, дрвена или камена пло-
ча, а у новије време користе се и плоче од различитих синтетичких 
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материјала. Плоча се обрађује обрнуто, као на огледалу: оно што је на 
цртежу лево, на плочи мора бити обрнуто, десно, да би на отиску опет 
било као на предлошку (Хозо, 1988: 34). По начину обраде матрице и 
методе наношења боје графичке технике делимо на високу (дрворез и 
линорез), дубоку (бакрорез, бакропис, сува игла, акватинта) и равну 
штампу (литографија, алграфија, сериграфија).

Илуминирани рукописи и минијатуре су драгоцени писани доку-
менти обогаћени декорацијама и минијатурама. Термин илуминација 
је првобитно означавао украшавање текста златом, ређе сребром. У 
средњем веку они су сматрани за статусни симбол за њихове власни-
ке, због запетљаних детаља, због трошкова за коришћење скупих ма-
теријала и сложених цртачких техника (Радосављевић, 2007: 13). Так-
ви рукописи су били врло скупи и могло их је имати само мањи број 
људи. По техници израде, као и материјалима који су се користили 
можемо их сматрати малим уметничким делима, често великих вред-
ности. Минијатура се користила као допуна тексту и као украс. Име 
је латинског порекла, потиче од речи minium – што је назив за црвену 
боју која се користила за рубрике и иницијале.7 Углавном је писање 
и илуминирање књига било занимање калуђера, али радили су то и 
други уметници, минијатуристи. Боје и мастила који су коришћени 
у сликању заставица и минијатура8, били су од истих пигмената који 
су се користили за писање. Разлика је била само у техници наношења. 
За писање се користила ређа боја и писано је само у једном слоју, док 
су илуминације премазиване два пута. Први слој је био ређи, а други 
гушћи. Користиле су се и природне и вештачке боје, органски и не-
органски пигменти. Како би бојени слој био везан за подлогу, у боју 
су додавали везиво (беланце, гумиарабика, гума из вишње, трешње, 
шљиве, смола из четинара и желатин). Као подлоге за илуминирање 
које су користили су хартија и пергамент. За илуминирање добра хар-
тија је била изванредна основа, глатка, бела и еластична, на којој се 
боје боље држе него на пергаменту.

7 Најстарији илуминирани рукописи су сачувани до данашњих дана: Бечка Генесис, Ватикански 
Вергилије, Бечки Диоскорид и Илијада миланске Амброзијане. Наш најпознатији илуминира-
ни рукопис је свакако Мирослављево јеванђеље. Један од најлепших илуминираних рукописа је 
Књига Келса.

8 Под минијатуром подразумевамо: фигуралне приказе на целој страни, некад и мањег формата, 
орнаменте (украсне композиције на почетку текста тзв. заставице), украсе на маргинама, цвето-
ве, „руке” на крају текста, вињете и иницијале.
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Елементи које чине једно уметничко дело на папиру

Главни елементи који чине неко уметничко дело на папиру јесу па-
пир (папирна подлога), пигменти и боје, различите врсте мастила, те 
други материјали које се користе за израду уметничког дела (као што 
су угљен, оловке, разни медијуми, комбиноване технике...). Како би 
вештак исправно обављао научно испитивање неког уметничког дела 
на папиру и утврдио његову аутентичност, мора имати неопходно 
знање о елементима које чине једно уметничко дело на папиру, поз-
навати која уметничка дела на папиру постоје, којом техником су из-
рађени и да уме да их разликује, затим да одлично познаје материјале 
од којих је дело израђено (састав, производња и врсте папира, састав 
и врсте пигмената, састав и врсте мастила, алати који су коришћени 
за израду дела и др.).

Папир је танка, као лист пљосната творевина начињена испрепле-
тањем финих биљних влаканаца. Дефинисан је као водени полимер 
биљног влакна у облику листова. Састоји се од различитих влакана: па-
мука, лана, маниле, конопље, еспарто, сламе, банане и јуте. Међутим 
најчешће коришћена сировина је дрво, односно целулоза. Целулоза (ла-
тински celula – ћелија) је главни састојак ћелијских зидова биљака и 
најраширенији органски спој у природи: у готовом чистом стању на-
лази се у памуку (98%), али се у производњи папира користе и сва она 
биљна влакна која садрже више од 40% целулозе и имају потребну ми-
нималну дужину. Потом се у хартију додају друге помоћне сировине 
као што су пунила (каолин, талк, гипс, креда и др.), лепкови (колофо-
нијум, декстрин, туткало, желатин и др.), бојена везива (боје и пигмен-
ти) и други адитиви (скроб, гуар гума, биоциди...) који имају улогу да 
побољшају физичке и хемијске особине папира. Производе се на два 
начина: савременом машинском производњом и ручном производњом 
(Краигхер-Хозо, 1991; Радосављевић, 2000; Trejos, 2018)

Мастила се међусобно разликују по свом хемијском саставу, по 
боји и по евентуалним страним примесама до којих долази у току 
употребе мастила. По свом хемијском саставу мастила се деле на три 
основне врсте: галутинска, аналинска и хромна мастила. Поред тога 
постоје обојена мастила, тушеви и мали број ретких тамних мастила, 
као што су мастила од ванадијума и волфрама. Разне врсте мастила 
изгледају слично на хартији, али се оне могу лако разликовати бли-
жим испитивањем услед њиховог различитог састава.
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Вештачење уметничких дела  
на папиру

Појам вештачења и вештака

Вештачење је стручна делатност коју правна наука користи у циљу 
утврђивања и разјашњења важних чињеница из области струке која 
није правна, а коју захтева и спроводи орган поступка, као и давање 
налаза и мишљења од стране лица које располаже потребним знањем 
и вештинама (експерт из одговарајуће стручне области) и која нису 
заинтересована у поступку.9 То се спроводи када орган кривичног 
поступка, судије и његова правна стручна спрема нису довољни за 
утврђивање или оцену неке релевантне чињенице, јер не располажу 
потребним стручним знањем и одговарајућим вештинама. У кривич-
ном поступку често се разматрају чињенице које су уско повезане 
са познавањем поједине струке или одређеног подручја науке. Тада 
се прибавља налаз и мишљење од особе која располаже потребним 
стручним знањем, и ово прибављање посебних знања и њихово ко-
ришћење постиже се вештачењем. Особа која располаже таквим по-
себним стручним знањем назива се вештак (expertus), а сам чин и на-
чин његовог излагања зове се вештачење (expertis) (Свичевић, Зиндо-
вић, 2014: 11). 

Под појмом вештак подразумевамо особу која је добар познавалац 
нечега, зналац, стручњак, вешт, искусан, поуздан, и који има одгова-
рајуће академско образовање, примерено области која је предмет ве-
штачења. Тако др. Радослав Свичевић приликом давања одређенијег 
профила судскога вештака цитира професора Пејаковића који наво-
ди да су вештаци: „Лица која имају специјално знање или вештину да 
чулима опазе и знањем оцене извесне чињенице, околности и појаве 
за које је опште и посебно судијско знање недовољно, и да о томе дају 
своје мишљење” (Свичевић, Зиндовић, 2014: 20). Од њега се очекује 
да познаје принципе вештачења и одређене правне појмове и норме, 
да има одређене академске спецификације и да редовно прати науку 
из стручне области коју вештачи. Затим, поред стручности и високог 
степена знања, мора да поседује висок степен етичности и морала, од-
говорност и објективност. Вештак има свој фонд права и дужности: 

9 Закон о парничном поступку регулисао је поступак вештачења одредбама чланова 259–272, док 
је у Законику о кривичном поступку ова област регулисана одредбама чланова 113–132, у којима 
се говори о вештачењу као о доказном средству и о улози вештака.
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дужност да се одазове позиву суда и да свој налаз и мишљење достави 
суду у одређеном року, да брижљиво разматра предмет вештачења, да 
тачно и непристрасно наводи и забележи своја запажања и мишљења 
и у складу са правилима науке и вештине; има право на разумни рок 
за сачињавање налаза и мишљења. Има право да за свој рад буде на-
грађен, по основу успостављеног трошковника, који се формира по 
основу Правилника и накнади трошкова у судском поступку (Бејато-
вић, 2014: 312–320).

Поступак вештачења уметничких дела на папиру

Испитивање уметничких дела на папиру подсећају на проучавање 
слика на платну, јер многа дела на папиру заправо су слике које су из-
рађене на папирној подлози. Илуминирани рукописи, акварели, пас-
тели, литографски и графички отисци посматрају се као слике, анали-
зирају се боје, намази и њихове структуре које се могу видети у пресе-
ку; ове слике на папиру се могу проучавати као било која друга умет-
ничка слика (Whitmore, 2005: 28). 

Упркос овој сличности, многа уметничка дела на папиру захтевају 
посебне околности које ограничавају анализе или захтевају необичне 
технике испитивања. Једна од главних разлика између слика и дела на 
папиру јесте сама папирна подлога и она представља дeо саме слике 
(што се види код графичке уметности, цртежа и акварела). Текстура 
и боја папира значајно утиче на сам изглед слике, због чега је проуча-
вање папира и његово очување од изузетне важности. Поред папира, 
боја и пигмената, нека уметничка дела на себи садрже и мастила која 
су врло разноврсна по саставу и начину употребе, током израде неке 
уметничке слике.

Папирни артефакти обично су малих димензија, табаци су правље-
ни у калупима којима се може манипулисати, а затим су ти листо-
ви сечени за употребу. Због тога су књиге, отисци, акварели и друга 
уметничка дела релативно мала, намењена за блиско посматрање на 
рукама. Из тих разлога аналитичке методе које захтевају уклањање 
узорака боје често нису изводљиве, јер оштећења могу бити видљива 
голим оком. У ову сврху користе се недеструктивне методе, као што 
су микроскопске и оптичке технике. Међутим, ове методе често нису 
довољне за идентификцију мастила која су коришћена за припрему 
документа или за одређивање порекла листова (односно да ли поти-
чу од истог извора, или да ли једна или више страница додата или 
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замењена). Штавише, формулације папира и мастила константно се 
мењају да би се прилагодили потребама тржишта.

Научно испитивање уметничких дела на папиру користи алате од 
веома једноставних до најсавременијих аналитичких инструмената, 
зависно од циља истраживања. Препознавање пигмената и папирних 
влакана ограничено је величином узорака који се могу уклонити за 
деструктивну анализу. Нешто је теже испитивати мастила због њи-
ховог недостатка изражене диференцијације између врста мастила и 
због могућих сметњи у анализама које изазивају папирне подлоге. Па-
пир се може идентификовати уз помоћ воденог жига или по садржају 
киселости у папиру, али утврђивање деградације и стања папира ос-
таје изузетно тежак изазов.

Процена осетљивости на светлост, коју није лако одредити само 
уз помоћ идентификације састава материјала, направљена је развојем 
уређаја који омогућавају брзе, у суштини недеструктивне анализе 
(Whitmore, 2005: 27–29).

Мастила се такође могу анализирати за елементе у траговима које 
садрже, који су у саставу мастила или су остаци који су настали током 
процеса штампања. 

Друге органске боје, као што су сепија (мастило од сипе), бистре 
(од чађи) или црни медијум за извлачење као што су угљен, коштано 
црна, карбонска црна, црна од слоноваче или графита, обично се не 
разликују по елементарној композицији (мада се коштано црна чес-
то може идентификовати присуством фосфора), нити инфрацрвени 
спектри ових мастила представљају карактеристичне особине ко-
рисне за њихову идентификацију. Поларизирајућа светлосна микро-
скопија остаје уобичајен алат за дискриминацију између мастила на 
основу њихових морфологија честица. 

Провенијенција (запис о власништву и пореклу) вештаче се да би 
се извршила идентификација потписа, рукописа, цифара, писаће ма-
шине, печата и штамбиља, затим да би се утврдили трагови радирања, 
хемијског брисања, преправљања, дописивања итд. 

Физичко-хемијске анализе које се користе током вештачења

Савремене методе испитивања материјала подразумевају тимски 
рад екипа физичара и хемичара у оквиру делатности појединих науч-
них институција који су специјализовани за испитивање материјала, 
где се врше технолошке анализе класичних слика ради постављања 
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дијагнозе класичних метода рада, идентификације аутора, експертиза 
оригиналитета и слично. Када се неко дело вештачи, доступне су раз-
личите методе рада. Оне се према критеријуму односа и према испи-
тиваном материјалу деле у две групе: недеструктивне и деструктивне 
(Maksimović, Todorić, 1995: 205). 

Прво се приступа једноставнијим методама испитивања материјала 
као што су помно и детаљно проучавање појединих материјалних еле-
мената слике: идентификација папира, боја, мастила, пигмената итд. 

Након тога, користе се физичке недеструктивне методе, које не 
оштећују испитивани материјал: испитивање различитим врстама 
микроскопа (стерео микроскоп, поларизациони микроскоп, флуо-
ресцентна микроскопија); лупама; испитивање невидљивим зрацима 
(ултраљубичасти зраци, инфрацрвени зраци, рендгенски зраци), не-
утронска активациона анализа, рендгенска флуоресцентна анализа, 
раманска спектроскопија и истражна фотографија.

Деструктивне методе су оне које на било који начин оштећују мате-
ријал који се анализира. У деструктивне методе спадају хемијске ана-
лизе, хроматографске методе (гасна, течна и танкослојна хроматогра-
фија), електрофореза, инфрацрвена спектрофотометрија и др (Мак-
симовић, Тодорић, 1995; Чимбуровић, 2011; Алексић, Шкулић, 2011; 
Ментуш, Дамјановић, 2015; Машковић, Самарџић, 2014). Ове методе 
максимално се избегавају и користе се само у крајњој нужди, и то у 
случају када су претходно добијени резултати незадовољавајући и са 
недовољно информација.

Неки поступци испитивања елемената које 
чине једно уметничко дело на папиру

Вештачење папира

Вештачење папира, најчешће, врши се ради утврђивања да ли су 
два или више докумената израђена на истоврсном папиру и да ли је 
папир произведен у време из кога се тврди да потиче. Елементи који се 
испитују су: димензије или формат папира; линије на папиру; нијансе 
обојења; дебљина, састав и чврстоћа папира; квалитет папира; ивице 
сечења; водени жиг (Алексић, 199�: 88). Водени жиг има велики зна-
чај, а налази се на квалитетнијим папирима. На основу њега могу се 
извести закључци о прозвођачу папира и времену када је он први пут 
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доспео на тржиште. Преглед самог папира често даје информације о 
пореклу предмета. Папир можемо разликовати по композицији вла-
кана, физичким карактеристикама и методи производње. Могу се раз-
ликовати, тип влакана, дужина, хетерогеност, димензије и дебљина 
листа. Влакна се проучавају оптичком микроскопијом, где се види од 
које је биљке направљена папирна пулпа. На површини папира нала-
зе се докази о производњи, који настају од калупа за израду листова, 
у виду утиснутих ланаца и попречних линија. Водени жигови, деко-
рације од жичаних калупа или урези од калупа, такође су најочиглед-
нији карактеристични трагови производње папира. Ови докази сни-
мају се на више начина, мобилном светлосном фотографијом или са 
бета или меком рендгенском радиографијом, где постоје различити 
поступци за обраду слике како би се побољшали мање видљиви за-
писи. Инфрацрвена спектроскопија показала се као основни алат за 
испитивање структуре папира и хемијске целулозе.

Вештачење мастила

У рутинским прегледима мастила на испитиваним документима 
прве се примењују микроскопске и оптичке технике, као недеструк-
тивне аналитичке методе. Међутим, оне су често недовољне за иден-
тификацију мастила. У таквим случајевима неопходно је применити 
неке хемијске методе које проузрокују делимично уништавање испи-
тиваног материјала. Хемијска анализа мастила јесте важан део форен-
зичких испитивања уметничких дела. Истраживања су најчешће ус-
мерена на одређивање аутентичности као и старости или порекла.

Одређивање старости

Овај поступак врши се када се из самог документа не може утврди-
ти када је он настао или када се посумња да уметничко дело на папиру 
није настало у оно време које је на њему назначено као време настанка 
(Алексић, 199�: 85). Утврђивање старости није могуће прецизно одре-
дити и представља веома сложен задатак, који обухвата више метода 
и анализа.

За упоређивање се користе она документа и дело за које је утврђе-
но да су приближно исте старости као и спорни. Испитују се сви еле-
менти које сачињавају једно уметничко дело: папир, средства за пи-
сање и сликарски материјали који су коришћени током израде умет-
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ничког дела, вештачи се рукопис (ако постоји), потписи, натписи и 
др. Ови елементи у себи садрже информације које су релевантне у од-
ређивању оквирног времена у коме је настало уметничко дело. Исто 
тако, уз помоћ ових информација можемо утврдити да ли је спорно 
дело фалсификат. 

Утврђивање старости појединих делова предмета који се анали-
зирају представља посебан проблем. Он се јавља у случајевима када 
постоји сумња да сви делови уметничких дела на папиру нису наста-
ли у исто време, а постоји потреба да се тачно утврди време настанка. 
Има случајева да се фалсификују цртежи тако што се на оригиналном 
старом папиру црта или се слика новијим пигментима који нису пос-
тојали у време када је стари папир произведен.

Вештачење печата, штамбиља и жигова

Најчешће се сусрећу фалсификати печата. Печат је најраспростра-
није средство потврђивања аутентичности. По својој садржини се не 
разликују од жигова (и једни и други су најчешће кружног облика са 
текстом по ободу, и цртежом или грбом у средини). Жигови су из-
рађени од тврђег материјала, са рељефом који се притиска на подлогу 
(поштански жигови, жигови за обележавање и сл.). Штамбиљи имају 
другачију улогу и значај, обично се налазе у заглављу листа.

Методе које се користе за фалсификовање печата су: цртање, копи-
рање, израда од делова других печата, израдом резаног рељефа и из-
радом од штампарских слова. Печати који су настали цртањем и ко-
пирањем су примитивне и лако се откривају. Нешто теже се откривају 
печати који су настали израдом од делова других печата или од штам-
парских слова, као и израдом рељефа у комаду гуме, дрвета и других 
материјала. Најређа и најопаснија врста фалсификата јесте лажни пе-
чат који је израђен истим поступком као и оригинални. Скоро да се 
уопше не разликују од оригинала. 

Када се сумња да је дело фалсификат приступа се методи пажљи-
вог визуелног испитивања. Ако садржи печат за који се сумња да није 
аутентичан, ради се следеће: прикупља се компаративни материјал 
(старије дело које је оверено оригиналним печатом и 10-15 фотогра-
фија отисака који су начињени слабим, средње јаким и јаким притис-
ком на хартији који је што сличнији инкриминисаном делу); испитују 
се опште и посебне карактеристике неспорних отисака са спорним 
отиском (Алексић, 199�: 87). У ову сврху се користе компаративни 
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микроскоп и друга оптичка помагала. Мада стручна лица (печаторес-
ци) могу израдити печате и штамбиље чији се отисци не разликују од 
спорних, одређеним методама се ипак са сигурношћу може утврдити 
да ли је спорни отисак оригиналан (Алексић, Шкулић, 2011: 323).

Вештачење пигмената и боја

Најчешћа техничка истраживања за слике на папиру или обојене 
графичке отиске укључују идентификацију пигмената у бојама које 
су коришћене. Прво се испитају бинокуларном лупом, да се узорци 
групишу према боји, да се види њихова структура, величина и облик 
зрна, чистоћа, количина везива, и да ли је могуће видети да ли садрже 
органске или неорганске пигменте. 

Њихова идентификација врши се рутинским аналитичким алати-
ма поларизујуће светлосне микроскопије, рендгенске дифракције и 
елементарне анализе помоћу рендгенске флуоресценције, обично на 
узорцима боје који су уклоњене са артефакта. Рендгенска флуорес-
ценција користи се за елементарну анализу пигмената, а раманска 
спектроскопија и раманска микроскопија корисни су за испитивање 
пигмента које садржи боја као и пигмента које садржи обојени папир. 
Материјали за цртање, такође, могу се проучити иако претпостављају 
неке тешкоће. Ако је алатка која је коришћена у току стварања умет-
ничког дела од метала, онда се анализирају потези линија мерењем 
елементарног састава (обично са рендгенском флуоресценцијом).

Анализом органског састава микро-узорака могу се идентификова-
ти медији који се користе као везива за пигменте и бојење материјала.

Од најразличитијих расположивих метода за анализу пигмената и 
боја најкорисније су анализе гасне хроматографије/масене спектроско-
пије које су добре за испитивање уља и смола које се користе као средс-
тва за везивање боја као и смола које се користе за акварел или гваш.

Раман и XRF спектроскопија су признате методе које дају компле-
ментарне информације о пигменту, откривају молекуларну структуру 
и елементарни састав пигмента.

Ефикасна примена овог комбинованог приступа укључује каракте-
ризацију палете боја слика, рукописа и графичких отисака. Друго, ду-
боко продирање Х зрака чини XRF осетљивим на елементе присутне 
у различитим слојевима уметничких дела.
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Вештачење водених знакова

Обичај да се на листове хартије утисне водени знак10 уведен је у 
Италији пред крај 13 века, како би се произвођач заштитио од фал-
сификата. То је знак који се види на хартији у пропуштеној светлости 
(Радосављевић, 2000: 21–22). Сматра се да је до 19 века у Европи било 
око милион водених знакова. Још није тачно утврђено, за већи део 
знакова, у ком су времену стављани, па не могу увек послужити за да-
тирање докумената, рукописа и друге библиотечке и архивске грађе. 
Графичке слике се отискују на папиру ручне израде који имају на себи 
водени знак.

Водени знакови се имитирају различитим техникама. Могуће је на-
правити водени знак који личи на оригинални, али то је само ими-
тирање, док је кривотворење воденог знака ретко. Постоје различите 
технике израде и више врста имитација: масне ознаке, знакови из-
рађени киселином, штампани знакови и имитирани водени знакови 
(Алексић, 1997: 112–114).

За откривање ових фалсификата користи се ултраљубичасто свет-
ло, али фалсификатори могу употребити мастила и боје које не флуо-
ресцирају. Тада је потребно бити едукован у овој области и бити вешт 
у разликовању оригиналног воденог знака од кривотвореног.

Вештачење потписа и рукописа

Нека уметничка дела за које се сумња да је кривотворено имају на 
себи потпис или неки натпис, као што су графички отисци који често 
садрже рукопис самог уметника, где пише о којој графичкој техни-
ци се ради, наслов дела, број примерака и потпис аутора. У том слу-
чају, поред уобичајених метода анализе мастила, приступа се вешта-
чењу рукописа и потписа, што је задатак графолога и графоскопског 
стручњака.

Чување и руковање уметничким делима на папиру

Уметничка дела се не смеју ни најмање сећи, кидати, гужвати, нити 
на било који начин оштећивати. Затим, на њима се не сме ништа бри-

10 Водени знаци су се израђивали на тај начин што је за сито у коме је формиран лист причвршћи-
ван жељени знак израђен од металне жице (у облику лабуда, круне, рибе, слова, цвећа итд.). При 
одливању листа на том месту је таложено мање влакана и хартија је остајала тања, а због тога и 
провиднија од осталог дела листа када се посматра према светлости.
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сати, нити стругати, нити писати, било оловком, било пером. Такође, 
не смеју се савијати на другим местима, осим на оним где су већ раније 
била савијена. Не сме се квасити водом нити хемикалијама, а у случају 
потребе да се врше хемијска испитивања, то може учинити само ис-
кусан стручњак. Не смеју се излагати влази нити сунчевој светлости и 
неопходно је да буду адекватно заштићени (Алексић, 199�: 37�–377). 
С обзиром да дела пролазе кроз мноштво руку, тада се пакују у одго-
варајуће фасцикле и мапе. Током испитавања и анализа, треба избега-
вати директни додир са документом како се не би испрљало, изгужва-
ло нити савило. Неопходно је носити заштитне рукавице.

Закључак

Истраживања која доказују да се у музејима, галеријама и приват-
ним колекцијама налазе уметничка дела упитне аутентичности, ука-
зује нам на велики значај научно-форензичког приступа током вешта-
чења уметничких дела. Научно вештачење дела на папиру има исте за-
једничке циљеве као и друге техничке студије било којег уметничког 
дела. Артефакти се испитују како би одговорили на историјска пи-
тања о пореклу уметничког дела, где, када и од кога је направљен рад. 
Научни прегледи који дају одговоре на ова питања углавном захтевају 
идентификацију материјала и радних метода који се користе за изра-
ду уметничког дела. 

Већина испитаних уметничких дела на папиру који се вештаче сас-
тоје се од ручно израђених информација на папиру, а самим тим и 
значајан део испитивања дела требало би да буде испитивање самог 
папира. Постоје две врсте испитивања папира, деструктивно и неде-
структивно. Сврха недеструктивног испитивања јесте да што могуће 
више сазнамо о карактеристикама папира, што ће бити основа вешта-
ку да донесе одлуку о аутентичности или о односу са другим докумен-
тима, а да не оштећује папир током испитивања. Научно испитивање 
и анализа морају се вршити тако да се не уништи рад који се анали-
зира, јер би то компромитовало вредност и аутентичност уметничког 
дела. У том циљу користе се спектроскопске и микроскопске методе, 
при чему је раманска спектроскопија као недеструктивна и неинван-
зивна метода (која се може користити in situ) дала доста добре резул-
тате. Како би вештак одговорно обављао своју дужност потребно је: 
да познаје која уметничка дела на папиру постоје, којом техником су 
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израђени и да уме да их разликује, да одлично познаје материјале од 
којих су израђени (састав, производња и врсте папира, састав и врс-
те пигмената, алати који су коришћени и др.). Током вештачења не-
опходно је да примењује недеструктивне методе и да препознаје ин-
формације које дају, да растумачи добијене резултате и квалитетно 
састави свој извештај у коме се налази његов налаз и мишљење.
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Summary

One of the most profitabile forms of criminal activity is the forgery of works of art, where 
huge profits are earned on auctions and on the black art market. In private collections, galler-
ies and museums, there is certainly a large number of undiscovered forged artworks whose au-
thenticity is to be determined. Much of the authentication process does not belong to forensics, 
because art historians and art connoisseurs most often made conclusions about authenticity. 
Later examinations found that 40% of the works of art were of questionable authenticity; which 
points to the need for a scientific analysis of works of art, and that the forensic approach to au-
thentication is replaced by experts or experts in the history of art. The need for expertise of 
documents and works of art on paper usually occurs when the content, origin or presentation of 
the circumstances under which the work is made constitutes a serious suspicion of its authen-
ticity. The expertise of works of art on paper represent a criminal and judicial examination of 
works of art where paper is used for the substrate, and in the works of art there are watercolors, 
pastels, graphic prints, drawings (pencil, ink wash paint, ink), maps and plans, and many other 
combined techniques. The scientific study of art works on paper uses tools from very simple to 
state-of-the-art analytical instruments which provide detailed and accurate information about 
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work of art on paper. The scientific study of works of art on paper shares common objectives 
with the technical studies of any work of art. Artifacts are examined in order to answer art his-
torical questions about the origin of a work, namely, where, when, and by whom a work was cre-
ated. The main components that make up an artwork on paper are paper (paper substrate), pig-
ments and colors, various types of inks, and other materials used to create an artwork (such as 
charcoal, pens, various media, combined techniques, etc.). The expert must have the necessary 
knowledge of the components that make up an artwork on paper; to know the types of paper, 
to differentiate painting techniques; to know perfectly about the components from that make 
up the work of art (composition, types of production and types of paper, composition and types 
of pigments, composition and types of inks, tools used for workmanship, etc.). First, simple 
methods are used, such as the detailed study of the components of the painting (identification 
of paper, paint, ink, pigment, etc.). Subsequently, physical non-destructive methods are used 
that do not impair the tested material: use of different types of microscopes (stereo microscope, 
polarization microscope, fluorescence microscopy); magnifying glasses; types of invisible rays 
(ultraviolet rays, infrared rays, X-rays), neutron activation analysis, X-ray fluorescence analysis, 
Raman spectroscopy, and investigative photography. Destructive methods damage the mate-
rial being analyzed. Destructive methods include chemical analysis, chromatography (Liquid 
Chromatography, Gas Chromatography, Thin-Layer Chromatography), electrophoresis, infra-
red spectrophotometry, etc. These methods are highly avoided and are used only in extreme as 
ultimate necessity, in the case where the results obtained previously are unsatisfactory and with 
insufficient information. Each of these methods has a different working principle and gives us 
different information about the subject being analyzed, and the expert must have a basic knowl-
edge of chemistry in order to understand the working principle of these analyzes and to know 
what kind of information they provide.

Key words: forgery, authentication, works of art on paper, expertise, expert, physical and 
chemical analysis
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КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИНУДНОГ ЗАКЉУЧЕЊА  
БРАКА ИЗ ЧЛАНА 187а КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА СРБИЈЕ 

Сажетак: Република Србије је 2013. године ратификовала Конвенцију Савета Европе о 
спречавању насиља над женама и насиља у породици (тзв. Истанбулска конвенција). 
Тиме је преузела обавезу да своје законодавство усклади са овом Конвенцијом. Између ос-
талог, под утицајем ове Конвенције у српско кривично законодавство је уведено кривич-
но дело прунудног закључења брака, које је регулисано у члану 187а Кривичног законика. 
У овом чланку се разматрају обележја овог кривичног дела, као и његово однос са другим 
кривичним делима која постоје у нашем законодавству.
Кључне речи: Истанбулска конвенција, Кривични законик, кривично дело, принудно за-
кључење брака.

Увод

Република Србија је 2012. године потписала, а наредне 2013. годи-
не ратификовала Конвенцију Савета Европе о спречавању и борби 
против насиља над женама и насиља у породици, која је познатија под 
називом Истанбулска конвенција.1 Испуњавајући обавезе из ове Кон-
венције у нашој држави је донет Закон о спречавању насиља у поро-
дици, а уведена су и четири кривична дела у наш Кривични законик (у 
даљем тексту: КЗ). У питању су следећа кривична дела: сакаћење женских 
полних органа (члан 121а КЗ), прогањање (члан 138а КЗ), полно узнеми-
равање (члан 182а КЗ) и принудно закључење брака (члан 187а КЗ). 

Предмет овог рада представља последње наведено кривично дело, 
тј. принудно закључење брака из члана 187а КЗ Србије, које је систе-
матизовано у групи кривичних дела против брака и породице. Ана-

1 Конвенција је усвојена 11.05.2011. године у Истанбулу, Република Турска, па се отуда колок-
вијално и назива Истанбулска конвенција.



Емир Ћоровић, Ајсела Ћоровић328

лизи бића овог кривичног дела и његовом односу са неким другим де-
лима из КЗ претходиће представљање релевантних одредаба нацио-
налног и међународноправног карактера које су од значаја за предмет 
овог рада, а које се односе на право сваког лица да слободно одлучује 
о закључењу брака. 

Право на слободно одлучивање о закључењу брака

Према члану 3 став 1 Породичног закона Србије (у даљем текс-
ту: ПЗ) брак представља законом уређену заједницу живота жене и 
мушкарца. Истим чланом ПЗ, у ставу 2., прописано је да се брак може 
склопити само на основу слободног пристанка будућих супружника. 
Даље, у члану 24. ПЗ је прописано да брак не може склопити лице чија 
воља није слободна.

Овим одредбама ПЗ је, уствари, потврђено Уставом Републике Ср-
бије зајемчено право на слободно одлучивање приликом закључења 
брака. Наиме, наш Устав у члану �2 прописује да свако има право да 
слободно одлучи о закључењу и раскидању брака, као и да се брак за-
кључује на основу слободно датог пристанка мушкарца и жене пред 
државним органом. 

Право на слободно одлучивање приликом закључења брака је про-
кламовано и бројним међународноправним документима. Тако, оно 
је прописано у члану 1�. став 2. Универзалне декларације о прави-
ма човека из 1948. године, члану 23. ставу 3. Међународног пакта о 
грађанским и политичким правима из 19��. године, као и у члану 10. 
ставу 1. тачки 1. Међународног пакта о економским, социјалним и 
културним правима. Конвенција о елиминисању свих облика дискри-
минације жена признаје једнако право женама на склапање брака, као 
и „једнако право на слободан избор брачног друга и склапање брака 
само по слободној вољи и уз потпуну сагласност” (члан 1� став 1. тач-
ке а и б). Право на склапање брака је прописано и чланом 12 Европс-
ке конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1951. 
године, док је Протоколом 7 ове Конвенције из 1984. године, у члану 
5, прокламована једнакост супружника. 

Истанбулска конвенција у члану 32. регулише питање грађанс-
ких последица принудних бракова. У тој одредби је прописано да се 
уговорне стране обавезују да предузму неопходне законодавне или 
друге мере и обезбеде да се бракови склопљени под принудом могу 
сматрати ништавним или предметом поништења, односно разво-
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да без непотребног финансијског или административног оптерећи-
вања жртве. 

С тим у вези ПЗ у члану 38 став 1. предвиђа да је брак рушљив ако 
је на његово склапање супружник пристао под принудом. У истом за-
конском члану одређени су појмови принуде (став 2.) и страха (став 
3.). Тако, принуда постоји када је други супружник или неко трећи си-
лом или претњом изазвао оправдан страх код супружника и када је он 
због тога пристао на склапање брака, док се страх сматра оправданим 
када се из околности види да је угрожен живот, тело или друго зна-
чајно добро једног или другог супружника односно трећег лица. Под 
силом се подразумева примена физичке принуде која се може оства-
рити различитим средствима, па се у том смислу наводе хипноза, от-
мица, злостављање итд. (Draškić, 201�: 104). Ипак, истиче се да је овај 
облик принуде тешко замислив приликом закључења брака, а из раз-
лога што сам чин закључења брака „није могућ без активног учешћа 
супружника и службеног лица, па је врло вероватно да би вршењем 
физичког насиља над једним од супружника било на време уочено, 
а поступак склапања брака прекинут” (Draškić, 201�: 104). Због тога 
већи практични значај има психичка принуда која се поклапа са пој-
мом претње (Draškić, 201�: 104). Њоме се утиче на вољу супружни-
ка психичким путем, а циљ јој је изазивање страха код супружника; 
ирелевантно је ко прети супружнику, тј. претња не мора потицати од 
другог супружника већ може потицати и од трећег лица; може се ра-
дити о тзв. посредној претњи, што значи да лице пред којим се претња 
изјављује не мора бити оно лице на које се претња односи (Draškić, 
201�: 104). Наводи се и да принуда, да би била релевантна за поништај 
брака, мора задовољавати и следеће услове: прво, мора бити озбиљна 
– то значи да је принуда подобна да изазове страх код друге стране; 
друго, мора бити одлучујућа – то значи да између принуде и изјаве 
воље, односно доношења одлуке о склапању брака мора постојати уз-
рочна веза; треће, није од значаја противправност принуде – то значи 
да брак може бити поништен и ако је дозвољено (тј. није противправ-
но) оно чиме се прети, као у случају претње да ће други брачни друг 
бити пријављен за учињено кривично дело (Draškić, 201�: 104-105). 
Као што је речено, брак склопљен услед принуде је рушљив (релатив-
но ништаван), а тужбу може поднети супружник који је брак склопио 
под принудом, у року од годину дана од дана престанка принуде (члан 
21� ПЗ).
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Истанбулска конвенција, надаље, у члану 38. поставља правни ос-
нов државама потписницама за инкриминисање принудног закљу-
чења брака. У наведеној одредби стоји:

„1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или 
друге мере и обезбеде да присиљавање одраслог лица или детета 
да ступи у брак буде инкриминисано.

2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или 
друге мере и обезбеде да намамљивање одраслог лица, односно 
детета на територију стране или државе, која није њена држава 
боравишта, с циљем принуде тог одраслог лица или детета да 
ступи у брак буде инкриминисано”.

Овде, међутим, треба споменути да је Кривичним законом Ср-
бије из 1977. године (у даљем тексту: КЗ/1977), након његове новеле 
из 1990. године, у тадашње законодавство наше државе било уведено 
кривично дело принуде на закључење брака, које је било инкрими-
нисано у члану 113а наведеног Закона. У тадашњој литератури се на-
водило да ratio овог кривичног дела „треба тражити у појави да се у 
неким крајевима наше земље женска лица отмицом, претњом или си-
лом принуђују на закључење брака” (Лазаревић, 1995: 520). Поменуто 
кривично дело је у нашем правном систему постојало све до ступања 
на правну снагу садаважећег КЗ, тј. 01.01.200�. године. Према томе, 
кривично дело принудног закључења брака из члана 187а КЗ, а које 
је инкриминисано под утицајем Истанбулске конвенције, не пред-
ставља новитет у нашем кривичном законодавству. Очигледно се у 
време припремања важећег КЗ сматрало да ове појаве више нема, па 
зато ово кривично дело није нашло своје место у изворном тексту ва-
жећег КЗ, све до његових последњих измена и допуна из 201�. године, 
када је принудно закључење брака поново нашло своје место у систе-
му инкриминација наше државе. 

На овом месту треба још споменути Директиву 2011/3�/ЕУ Евро-
пског парламента и Савета о превенцији и сузбијању трговине људи-
ма и заштити њених жртава од 05.04.2011. године. Наиме, према овој 
Директиви (тачка 11) трговина људима може обухватати, између ос-
талог, и понашања која представљају принудно закључење брака (...
other behaviour such as...forced marriage...) уколико су остварена остала 
конститутивна обележја тог кривичног дела. Члан 388 КЗ који инкри-
минише трговину људима у нашем праву не предвиђа да се ово кри-
вично дело може вршити у циљу принудног закључења брака, тако да 
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је за очекивати да ће се у будућности биће овог кривичног дела мења-
ти у поменутом правцу.

Кривично дело принудног закључења бра-
ка из члана 187а Кривичног законика Србије

Кривично дело принудног закључења брака из члана 187а КЗ Ср-
бије налази се у групи кривичних дела против брака и породице. Из 
назива овог кривичног дела може се закључити да се њиме штити 
брак као законом уређена заједница живота између жене и мушкарца. Ово 
кривично дело има основни (став 1.) и привилеговани облик (став 2.).2

Основни облик се састоји у принуђивању неког лица на закључење 
брака. Средства којима се врши принуда јесу сила и претња (Стојано-
вић, Перић, 2009: 47). Појмове силе и претње треба схватити на начин 
како се они иначе схватају у кривичном праву. У том смислу ради се о 
одређеним активностима које су управљене ка одређеном циљу, тач-
није на вољу одређеног лица, тј. пасивног субјекта (више: Stojanović, 
2013: 2; Стојановић, 2014: 2–3). Када је реч о овом кривичном делу, 
сила и претња су управљене на вољу пасивног субјека с циљем ње-
говог принуђивања на закључење брака. Одлуку о закључењу брака 
пасивни субјект не доноси слободно и самостално, већ је његова од-
лука изнуђена управо услед употребе силе или претње. Према томе, 
између силе и претње, као облика (средстава) принуде и закључења 
брака мора постојати узрочно-последична веза. 

Сила се и код овог кривичног дела може манифестовати у виду ап-
солутне (vis absoluta) и компулзивне силе (vis compulsiva). Апсолут-
на сила представља неодољиву силу, тј. ону силу којој се лице према 
којој се примењује није могло одупрети. Према томе, одлука пасив-
ног субјекта није производ његовог вољног одлучивања. Компулзив-
на сила представља употребу физичке снаге према другом лицу да би 
се оно принудило на одговарајуће чињење, нечињење или трпљење, 
односно, код овог кривичног дела, на закључење брака. У овом слу-
чају није искључена вољност одлуке пасивног субјекта, али се његова 
одлука „сматра изнуђеном” (Paunović, 2017: 157). У смислу одредбе 
члана 112 став 12 КЗ силом се сматра и примена хипнозе или ома-

2 У одредби члана 113а КЗ/1977 био је инкриминисан само облик који одговара основном облику 
кривичног дела из члана 187а КЗ, мада њихова бића нису идентично постављена.
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мљујућих средстава, с циљем да се неко против своје воље доведе у не-
свесно стање или онеспособи за отпор.

„Претња представља стављање у изглед одређеног зла лицу којем 
се прети, а да при томе остваривање тог зла на било који начин зависи 
од воље лица које прети. Зло мора тек да се догоди, тј. реч је о неком 
будућем злу” (Stojanović, 2013: �). Претња се може упутити на разли-
чите начине, на пример, „вербално, писано, знацима, цртежима, кон-
клудентним радњама, показивањем одређених предмета, пуцањем из 
ватреног оружја у ваздух и сл” (Stojanović, 2013: 8). Претња у сваком 
случају мора бити озбиљна, а за процену њене озбиљности релеван-
тан је утисак пасивног субјекта, тј. како је принуђени схватио упуће-
ну претњу. „Ипак, констатацији да се озбиљност претње увек оцењује 
са аспекта пасивног субјекта, треба додати да она и објективно мора 
изгледати тако да се може схватити озбиљно” (Stojanović, 2013: 12). У 
кривичноправној теорији се узима да оно чиме се прети мора бити 
противправно, тако да и оно што по природи ствари није против-
правно, а врши се у циљу претње, добија обележја противправности 
(Stojanović, 2013: �). У том контексту поменути пример претње извр-
шиоца пасивном субјекту (будућем супружнику) да ће га пријавити 
за извршено кривично дело, што представља допуштену радњу (шта-
више, представља дужност сваког грађанина), поприма обележја про-
тивправног понашања. У том смислу, ово обележје претње се разли-
чито схвата у породичном и кривичном праву.

У обзир могу доћи како непосредна, тако и посредна сила и претња. 
У првом случају сила и претња се врше према принуђеном лицу, а у 
другом случају према неком другом лицу. Ваља нагласити да се зло на 
које се претња односи може тицати и самог извршиоца уколико таква 
претња погађа и принуђено лице (Stojanović, 2013: 7). У вези са кри-
вичним делом принудног закључења брака то би одговарало ситуа-
цији када родитељ принуди своју ћерку на закључење брака уз претњу 
самоубиством.

Уважавајући претходно изнету аргументацију која се среће у окви-
ру породичног права, реалније је очековати да ће се принуда чешће 
манифестовати као претња, а не као сила.

Кривично дело је довршено чином закључења брака, што јасно 
произилази из законске формулације овог кривичног дела, с обзиром 
да је коришћен свршени глагол „принуди”3 (Paunović, 2017: 158). Уко-

3 У одредби члана 113а КЗ/1977 коришћен је несвршени глагол „принуђава”, тако да за постојање 
довршеног кривичног дела није било нужно да је брак закључен (Лазаревић, 2005: 520)
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лико и поред примене силе или претње брак не би био закључен, пос-
тојао би покушај овог кривичног дела који, с обзиром на прописану 
казну, није кажњив (Стојановић, 2018: �05; Paunović, 2017: 158). Међу-
тим, има мишљења да ће у том случају постојати кривично дело при-
нуде из члана 135 КЗ (Стојановић, 2018: �05; супротно Paunović, 2017: 
158 фн. 35). Сматрамо да овде треба разграничити две ситуације: прва, 
уколико је услед силе или претње пасивни субјект принуђен на од-
ређено чињење, нечињење или трпљење, али ипак није дошло до за-
кључлења брака; друга, када су према пасивном субјекту употребље-
на сила, односно претња, али није дошло до закључења брака нити до 
принуђивања пасивног субјекта на неко друго чињење, нечињење или 
трпљење. У првом случају би могло постојати кривично дело принуде 
(о томе видети наредна излагања), док у другом случају не би постоја-
ло ово кривично дело (односно постојао би покушај који такође није 
кажњив), али би могло постојати кривично дело угрожавања сигур-
ности из члана 138 КЗ (уколико је у питању квалификована претња да 
ће се напасти на живот или тело и уколико је код пасивног субјекта 
створен осећај угрожености). 

Кривично дело може бити извршено само са умишљајем. Извршио-
чев умишљај мора садржати свест да се примењује принуда, као и свест 
да је принуда управљена на закључење брака (Стојановић, 2018: �0�).

Извршилац може бити било које лице. Може се радити како о лицу 
које закључује брак са лицем које принуђава, али и о трећем лицу. 
Потоња ситуација постоји у случају када неко лице принуђава пасив-
ног субјекта да закључи брак са неком особом (на пример, родитељ 
принуђава ћерку да закључи брак са неким мушкарцем). У неким ва-
ријантама овог случаја може бити споран положај лица које је закљу-
чило брак са особом која је принуђена, уколико оно није применило 
акте принуде, али је свесно принуде којој је његов супружник изло-
жен. Уколико ово лице није имало никакав утицај на принуђено лице, 
сем што има представу да оно улази у брак без своје воље, нити је 
имало било какав „договор” са лицем које предузима радње принуде, 
исти неће заћи у криминалну зону. Међутим, уколико је код будућег 
супружника постојао договор са лицем које врши принуду да на тај 
начин „убеди” пасивног субјекта на извршење кривичног дела, мог-
ло би се радити о саизвршилаштву, јер на тај начин, остварујући за-
једничку одлуку (договор) и склапањем брака са принуђеним лицем 
са умишљајем битно доприноси извршењу овог кривичног дела. 



Емир Ћоровић, Ајсела Ћоровић334

Пасивни субјект такође може бити било које лице,4 независно од 
пола и од година старости. КЗ не прави разлику између пунолетних 
и малолетних особа. Разлог за то можда лежи у томе што брак, по 
правилу, могу закључити само пунолетна лица, док малолетна лица 
са навршених 1� година могу закључити брак само уз дозволу суда 
(члан 23 ПЗ). Наиме, у ванпарничном поступку који се води ради 
давања дозволе за склапање брака суд по правилу саслушава мало-
летно лице без присуства осталих учесника у поступку; у том пос-
тупку ће суд, ако је предлог поднело малолетно лице, између оста-
лог утврдити да ли постоји слободна воља; у поступку ће се прибави-
ти мишљење здравствене установе, оствариће се сарадња са органом 
старатељства, саслушаће се родитељи малолетника и лице са којим 
намерава да склопи брак (члан 82 Закона о ванпарничном поступку). 
Овај механизам давања дозволе малолетнику да ступи у брак свакако 
смањује могућност принудног закључења брака, али се и у овом слу-
чају брак може закључити под принудом. Јер, замисливо је да неко 
лице претњом принуди малолетника да у наведеном поступку давања 
дозволе за закључење брака пружи исказ одређене садржине, као на 
пример када родитељ припрети својој ћерки која има навршених 1� 
година да ради закључења брака са одређеним лицем са којим је она 
остала трудна (да би се тиме сачувала „породична част”) пред судом 
дâ исказ да својевољно улази у брак, иако закључење таквог брака не 
жели. У сваком случају суд ће одбити предлог којим се тражи доз-
вола за закључење брака уколико у поступку утврди да не постији 
слободна воља малолетника. С обзиром да брак није закључен, неће 
постојати кривично дело из члана 187а КЗ. Међутим, лице које је при-
нуђивало малолетника да пред судом дâ исказ да својевољно улази 
у брак може одговарати за кривично дело принуде из члана 135 КЗ, 
јер је употребом силе или претње принуђивало пасивног субјекта на 
одређено чињење, што представља биће тог кривичног дела, а што је 
споменуто у претходном излагању.

Могуће је да извршилац овог кривичног дела принуди оба будућа 
супружника на закључење брака (треће лице принуди две особе да 
закључе брак). Поставља се питање колико ће у овом случају постоја-
ти кривичних дела: једно или два?. Имајући у виду да законодавац у 
опису дела користи формулацију „принуди друго лице”, те да право 
на склапање брака спада у лична права, сматрамо да би у тој ситуа-

4 Према члану 113а КЗ/1977 пасивни субјект је могло бити само лице женског пола.
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цији било остварено обележје два кривична дела принудног закљу-
чења брака.

За основни облик кривичног дела принудног закључења брака 
прописана је казна затвора од три месеца до три године.

Радња извршења привилегованог облика из става 2. је одређена ал-
тернативно, као одвођење другог у иностранство, или навођењу дру-
гог да оде у иностранство (Ђорђевић, 2017: 137). Ове радње се врше у 
намери да се у иностранству изврши основни облик овог кривичног 
дела, тј. да се лице које је одведено или наведено да оде иностранство 
принуди на закључење брака. Истина, у одредби става 2. члана 187а 
КЗ се не користи израз намера, већ израз „у циљу”, али је неспорно 
да је у питању намера као субјективни елемент бића овог кривичног 
дела (Стојановић, 2018: �0�). По својој природи радње привилегова-
ног облика су припремне радње у односу на основни облик (Стојано-
вић, 2018: �0�).

Радње овог облика су одређене свршеним глаголима „одведе” и 
„наведе”. Кривично дело је довршено када је пасивни субјект одведен, 
односно када је отишао у иностранство. Код радње одвођења извр-
шилац транспортује пасивног субјекта у иностранство, док код радње 
навођења пасивни субјект сам одлази у иностранство, с тим да је у 
овом потоњем случају његов одлазак узрокован извршиочевим на-
вођењем. Према томе, између радње навођења (што по својој природи 
представља радњу подстрекавања, али је предвиђена као радња извр-
шења) и одласка у иностранство мора постојати узрочно-последична 
веза. Да би овај облик кривичног дела био довршен није нужно да је 
према пасивном субјекту примењена принуда, нити да је дошло да за-
кључења брака (Стојановић, 2018: �0�).

На субјективном плану се тражи умишљај, као и наведена намера. 
За овај облик прописана је казна затвора до две године.
Постоји сличност између привилегованог облика принудног за-

кључења брака и кривичног дела отмице из члана 134. КЗ. Уколико се 
одвођење у иностранство врши употребом силе, претње или обмане, 
а ради закључења брака, не може постојати кривично дело из члана 
187а став 2 КЗ, већ кривично дело отмице. Обману треба схватити 
као довођење или одржавање пасивног субјекта у заблуду. Изгледа да 
привилеговани облик принудног закључења брака постоји у ситуа-
цији када извршилац предузима само радњу одвођења (транспорта, 
превоза) пасивног субјекта у иностранство, знајући при том да ће то 
лице у иностранству закључити брак противно својој вољи. На при-
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мер, отац претњом принуди своју ћерку да се уда у иностранству, док 
радњу одвођења пасивног субјекта у иностранство предузима срод-
ник коме је та чињеница позната.

Уместо закључка

Кривично дело принудног закључења брака је без сваке сумње уве-
дено под утицајем Истанбулске конвенције, односно услед потребе 
усклађивања нашег кривичног законодавства са овом Конвенцијом 
(Јованчевић, 2017: 40, 57). Свакако стоје приговори да је и пре њего-
вог увођења постојао кривичноправни оквир који је омогућавао суз-
бијање овог понашањa (Ђорђевић, 2017: 137). Међутим, слична ин-
криминација је у нашем праву постојала од 1990. године, када је на-
кон измена и допуна КЗ/1977 уведено кривично дело принуде на за-
кључење брака, које је постојало све до ступања на снагу важећег КЗ 
01.01.200�. године. Због тога, а што је већ речено у претходном тексту, 
ово кривично дело не представља новитет у нашем праву. 

Из претходне анализе овог кривичног дела произилази да се у прак-
си могу јавити извесни проблеми који се односе на питање разграни-
чења кривичног дела принудног закључења брака са другим кривич-
ним делима. Настајали смо и да пружимо одговарајућa тумачење тих 
спорних питања. Коначан суд о овој инкриминацији, тј. о потреби ње-
ног постојања, као и о свим њеним манама и предностима, показаће 
време, односно то зависи од тога колико ће се случајева принудних 
бракова у пракси препознати, а тиме и процесуирати.
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Summary

The Republic of Serbia ratified Council of Europe Convention on Preventing and Combat-
ing Violence against Women and Domestic Violence (the so-called Istanbul Convention) back in 
2013. Thus it took over the obligation of adjusting its legislature with the Convention. Among other 
things, the criminal act of forced marriage was introduced into Serbian legislature under the influ-
ence of this Convention, and it is stipulated in the article 187a of The Criminal Code. This article 
discusses features of this criminal act, and its relationship with other criminal acts already existing 
in our legislature.
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КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ СИЛОВАЊА 
У ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак: Имајући у виду да је силовање једно од најнасилнијих кривичних дела данашњи-
це, аутор му је желео посветити дужну пажњу разматрањем тренутно важеће инкрими-
нације, са посебним освртом на спорне ситуације које може изнедрити пракса. Посмат-
рано је како се инкриминација силовања мењала кроз историју нашег права. Сагледано је 
тренутно стање законодавства и указано на дистинкцију између основног и тежих об-
лика кривичног дела силовања. Истакнут је позитиван став према проширењу радње из-
вршења и на остале акте који су изједначени са обљубом, похваљена је родно неутрална 
инкриминација (могућност да се и у улози учиниоца и у улози жртве нађу лица оба пола), 
као и инкриминација силовања у браку. У централном делу рада, разматрана је потреба 
усклађивања позитивног права Републике Србије са Истанбулском конвенцијом (која на-
меће обавезу кажњавања и оног силовања које није предузето путем принуде, али је извр-
шено без пристанка пасивног субјекта). Рад је закључен предлозима везаним за стварање 
концизније инкриминације и свеобухватније акције превенције.
Кључне речи: силовање, принуда, отпор, полна слобода, Истанбулска конвенција

Уводна разматрања

Имајући у виду далекосежност последица силовања и његову при-
сутност у свакодневном животу, ово је кривично дело, као капитално 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, инкриминиса-
них главом 18. Кривичног законика Србије, одувек привлачило па-
жњу како опште, тако и стручне јавности, од којих прва бива застра-
шена учесталошћу и суровошћу коју са собом носи овај злочин, док 
потоња настоји да са једне стране, што језгровитије одреди биће овог 
кривичног дела, ради пружања што адекватније заштите када до њега 
ипак дође, и, са друге стране, да онолико концизно колико је то мо-
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гуће одреди и изучи профил потенцијалног учиниоца, имајући у виду 
етиолошке и феноменолошке карактеристике овог дела, а ради њего-
ве превенције.

Аутор ће у овом раду, након кратког прегледа историјата, акценат 
ставити на спорна питања која се могу појавити, односно која се ре-
довно појављују у пракси а везана су разграничење ситуација када 
кривично дело постоји, односно не постоји, односно за што поузда-
није утврђивање (не)постојања обележја бића кривичног дела. Поред 
основног облика кривичног дела, сагледани су и квалификовани об-
лици, као и привилеговани облик овог дела. 

Такође, дужна пажња посвећена је одредбама Истанбулске конвен-
ције, као и разматрању потребе за усклађивањем позитивног законо-
давства Републике Србије са чланом 3�. исте. На самом крају, у окви-
ру закључних запажања, аутор даје своје мишљење о начинима пре-
венције овог кривичног дела и третмана учинилаца, уз уважавање већ 
постојећих предлога који се срећу у теорији.

Историјат

С обзиром на социјални значај испољавања полног живота човека, 
задовољење нагонских полних жеља мора бити усклађено са нормама 
полног морала (Вуксановић, 2014: �). Управо се кривично дело сило-
вања јавља као вид конфликта између (неконтролисаног) полног на-
гона, са једне, и кодекса полног морала, са друге стране.

Силовање се јавља као саставни део човекове свакодневице још од 
најранијих дана, а такав негативни тренд задржао се и до данас.Може 
се слободно рећи да је силовање израз насиља међу половима (Вукса-
новић, 2014: 7). Многи извори указују на различите облике сексуалног 
угњетавања жена у разним друштвима, где спада и располагање мужа 
сексуалношћу жена, не замо за властиту употребу већ и туђу. (Стоја-
новић, 2017: 342). Ово кривично дело егзистира и данас, без обзира 
на све покушаје савременог човека да пронађе ефикасне и сразмерне 
механизме заштите сексуалне аутономије сваког појединца (Каровић, 
2017: 98). Међутим, за разлику од традиционалних родно сензитив-
них одредница учиниоца и жртве, од којих је прва била искључиво 
везана за мушкарце, а друга за жене, које су као такве биле доминант-
не у ранијим периодима историје, у савременом праву се у контексту 
учиниоца више не говори искључиво о особи мушког пола. 
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Колико ће кривично право бити коришћено зависи од схватања 
друштва и односа према сексуалности у друштву, што је условљено: 
друштвеним уређењем, економским односима, општом културом и 
идеологијом друштва (Поповић, 2010:110). Но, без инкриминације 
силовања није могуће замислити ниједно савремено кривично право. 
Циљ инкриминације јесте како очување и заштита полне слободе, са 
једне стране, тако и настојање да се одрже природни и здрави полни 
односи. Уколико се сагледају први законски текстови који су до да-
нас сачувани, видљиво је да је кривично право одувек реаговало на 
сексуално насиље, међутим, оно што је карактеристично за кривична 
дела против полне слободе, јесте чињеница да је дуго времена основ-
ни проблем био поставити границу између дозвољеног и криминал-
ног (Вујичић, 201�: 120).

О учесталости силовања на светском нивоу говоре поражавајућим 
тоном и званичне статистике. Према извештајима УН , око 120 милио-
на девојчица широм света, односно једна од њих 10, силована је и сек-
суално злостављана до своје двадесете године (Стојановић, 201�: 33). 
Анализирајући извештаје Републичког завода за статистику (2015), 
опажа се да сваке године преко две стотине лица у нашој држави буде 
осуђено по основу извршења кривичних дела против полне слободе 
(Петковић, Радојковић, 2017: 72).

Што се нашег права тиче, уколико се пође од средњовековних 
правних споменика, према члану 53. Душановог законика властели-
ну силеџији који је своје сексуалне нагоне испољио према жени своје 
класе за казну су одсецане обе руке и одрезиван нос, али ако је влас-
телинку напаствовао човек ниже класе, прописана казна је била смрт 
вешањем, где је уочљив класни карактер овог правног споменика. 
Међутим, за разлику од тренутно важећег законодавства, Душано-
вим закоником било је инкриминисано чак и добровољно сексуално 
општење између припадника различитих класа – у случају када би се 
у загрљају нашли жена из више и мушкарац из ниже друштвене класе, 
предвиђено је било да се љубавном пару одсеку обе руке и нос.

У Кривичном законику из 1804. године, кривично дело силовања 
није било предвиђено. Саставио га је прота Матеја Ненадовић према 
Крмчији (старо средњовековно црквено право) у „14 или 15 пункто-
ва” (Вуксановић, 2014 : 72). У Карађорђевом законику од 1807. године 
такође нема кривичног дела силовања. С друге стране, у Карађорђе-
вом протоколу налазимо на заведене две одлуке у вези са кривичним 
делом силовања – обе се односе на тежи облик силовања малолет-
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не девојке (Вуксановић, 2014: 72). У Кривичном законику Србије од 
18�0. године, пропис о силовању уврштен је у главу „О злочинстви-
ма и преступлељима против личне слободе” (Вуксановић, 2014: 73). 
У Кривичном законику из 18�3. године, први пут се употребљава реч 
обљуба за сексуални акт. Инриминација из Кривичног законика из 
1951. године гласила је: „Ко женско лице са којим не живи у брач-
ној заједници употребом силе или претњом да ће непосредно напас-
ти на живот или тело принуди на обљубу, казниће се строгим затво-
ром до осам година”. Овде се јасно уочава да инкриминацијом није 
било обухваћено брачно силовање (ситуација се у том погледу мења 
тек 2002. године), а као тежи облици били су предвиђени силовање 
квалификовано смрђу и тешком телесном повредом, да би се тек За-
коном о изменама и допунама из 1973. године придодале и „и друге 
отежавајуће околности”. Занимљиво је да је у овом Кривичном зако-
нику силовање било предвиђено у оквиру групе кривичних дела про-
тив достојанства личности и морала.

Основни, привилеговани и тежи облици 
кривичног дела силовања

Неки кривични законици не описују радњу извршења силовања 
приликом инкриминације (нпр. у Француској), већ остављају одреше-
не руке суду и судској пракси у одређивању тога шта ће се сматрати си-
ловањем (Константиновић – Вилић, Ристановић, Костић, 2012: 137). 

Силовање је у нас инкриминисано чланом 178. Кривичног зако-
ника Републике Србије („Сл.гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 –испр, 
107/2005 – испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 
94/201� ). Први став одређује основни облик овог кривичног дела: 
„Ко принуди другог на обљубу или са њом изједначени чин употре-
бом силе или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело 
тог или њему блиског лица казниће се затвором од две до десет годи-
на. ” (чл.178, ст. 1. КЗ).

Поред основног облика кривичног дела, истим чланом, у ставови-
ма 3. и 4. предвиђени су тежи облици овог кривичног дела, уколико 
је оно извршено од стране више лица, на нарочито свиреп и понижа-
вајући начин, према малолетнику, ако је за последицу имало трудно-
ћу или уколико је услед њега наступила тешка телесна повреда. Окол-
ности које чине ове облике тежим јесу разноврсне природе, почев-
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ши од броја извршилаца, преко начина извршења и својства пасивног 
субјекта, па све до последице дела. Иако силовање per se подразумева 
извесну дозу свирепости и понижења, ипак се не може свако сило-
вање подвести под силовање на нарочито свиреп или понижавајући 
начин. Нарочита свирепост постоји када се при извршењу дела па-
сивном субјекту наносе непотребне и прекомерне физичке и психич-
ке патње, бол, нелагодности и страх већег интензитета, док нарочи-
то понижавајући начин постоји када се учинилац иживљава над па-
сивним субјектом, предузимајући према њему дифамне, омаловажа-
вајуће, потцењивачке поступке (Јовашевић, 2017: 88). 

Најтежи облик силовања предвиђен је ставом 4, чл.178. КЗ и пос-
тоји ако је услед извршеног дела наступила смрт лица према коме је 
дело извршено или ако је дело учињено према детету.

Везано за квалификоване облике силовања, требало би скренути 
пажњу на потешкоће у утврђивању, односно дискутабилност пос-
тојања силовања у случају када пасивни субјект пристаје на обљубу, 
што искључује постојање основног облика кривичног дела, али не 
пристаје на околности које доводе до постојања неког од тежих об-
лика силовања. Када је реч о делу квалификованим тежом последи-
цом, у случајевима када је квалификаторна околност тесно повезана 
са вршењем сексуалног чина и када због тога пасивни субјект проме-
ни своју одлуку, постоји кривично дело квалификовано тежом пос-
ледицом, иако је пасивни субјект првобитно дао пристанак у погле-
ду самог сексуалног чина – ако неко пристаје на сексуални акт, то не 
значи да је пристао на тај акт под било каквим условима, тј. да том 
приликом буде понижаван, злостављан, тешко телесно повређен или 
да у томе учествује више лица.(Стојановић, 201�: 13). Услед накнадне 
појаве може доћи до повлачења првобитно датог пристанка на сексу-
ални однос. Проблем представља ситуација у којој пасивни субјекат 
управо због остваривања одређене квалификаторне околности „пов-
лачи” свој пристанак зато што она и сам сексуални акт на који је дат 
пристанак чини битно другачијим – на пример, пристане да има сек-
суални однос са једним, али не са више лица (Стојановић, 201� :13). 
Међутим, ипак овај став не би требало генерализовати, зато што ће 
закључак у крајњем зависити од природе квалификаторне околности. 
Следствено томе, не би се могло узети да постоји тежи облик сило-
вања само зато што је добровољна обљуба као последицу имала за 
жртву нежељену трудноћу (Стојановић, 201� : 13). 

Што се привилегованог облика овог кривичног дела тиче – он пос-
тоји када је радња извршења предузета применом обичне претње – 



Ива Антић34�

претње да ће се изнети нешто што може шкодити части или угледу на-
паднутог или њему блиског лица, док је овде квалификована претња 
(претња нападом на живот или тело тог или њему блиског лица) изос-
тала. Ова је врста претње блажа и носи са собом мањи степен друшт-
вене опасности у односу на квалификовану претњу, те отуда и такав 
третман овог облика кривичног дела силовања.

Субјекти и објекти кривичног дела силовања

Према тренутном решењу и активни и пасивни субјект могу бити 
лица оба пола, чиме је оживотворено и силовање мушкараца, што ау-
тор подвлачи као изузетно битно – иако наизглед делује да се сило-
вање мушкараца не догађа у пракси, ипак је то само привидно тако 
– ове врсте силовања су у великој мери присутне у хомогенизованим 
заједницама, чији илустративни пример јесу затвори.

Заштитни објекат код овог кривичног дела јесте право на слободан 
избор партнера у циљу истовременог, обостраног задовољења сексу-
алног нагона, односно добровољност о избору партнера за ступање у 
сексуални однос, као и полна слобода. Полна слобода означава најпре 
право лица да бира да ли ће ступити и са ким у полне односе, као пре-
дуслов потоњих питања када ће то учинити, где и како. 

Радња извршења

По својој структури, силовање је неправо сложено кривично дело 
које у себи обухвата принуду и обљубу, при чему је кажњива принуда 
(обљуба, сама по себи, у редовним околностима, није противправна 
радња и због тога је ово сложено дело – неправо). То је један комплекс 
двеју делатности,али никако њихов прости збир, па стога није при-
хватљива тврдња да силовање чине две радње извршења (Вуксановић, 
2014: 20). Дакле, то су две врсте делатности, али делатности које су 
чврсто повезане и које једна другој дају нови квалитет (Стојановић, 
201�: 4).

Принуда представља традиционални елемент силовања у нашем 
праву – колико год да је временом законодавац мењао свој став према 
овом делу и тиме његову концепцију, однос према принуди је остајао 
исти (Миладиновић – Стефановић, 2017: 242). Принуда се појављује 
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у два облика – у виду силе и квалификоване претње (претња да ће 
се напасти на живот или тело тог или њему блиског лица), и пред-
ставља неопходни елеменат за постојање кривичног дела силовања, 
макар са аспекта нашег позитивног права. Међутим,Тома Живановић 
је мишљења да је код претње само зло у изгледу, док је сама компул-
сивна сила зло (Вуксановић, 2014: 29).

Свакако да и сила и претња морају поседовати одговарајуће ква-
литете како би биле правно релевантне.У теорији и судској пракси 
преовлађује став да само она сила којом је савладан озбиљан, чврст 
и сталан отпор жртве може бити елемент кривичног дела силовања 
(Стојановић, 2017: 5�8). Ипак, код кривичног дела силовања, употре-
ба силе ради вршења обљубе не мора да буде таквог интензитета да 
остави физичке трагове ... (Апелациони суд у Нишу, Кж – 2202/10). 
Такође, недостатак сперматозоида у вагиналном брису оштећене и те-
лесних повреда на њеном телу, не мора да буде доказ којим би се довео 
у сумњу исказ оштећене да је оптужени над њом извршио обљубу” 
(Врховни суд Србије, Кж – И 705/07). Није пресудна ни првобитна 
усмереност силе – ако је учинилац започео са применом силе у неком 
другом циљу али је искористио њено дејство и извршио обљубу или 
са њом изједначени чин, постојаће кривично дело силовања (Стојано-
вић, 201� : 10). Са друге стране, када је реч о озбиљности претње, она 
се цени са становишта пасивног субјекта, а не извршиоца (Јовашевић, 
2017: 87).

Истанбулска конвенција – Конвенција Савета Европе о спреча-
вању и борби против насиља над женама и насиља у породици) коју 
је Србија ратификовала крајем 2013. године (Сл. Гласник РС – међу-
народни уговори, бр. 12/2013) одустаје од тога да се принуда посмат-
ра као конститутивни елемент кривичног дела силовања и полази од 
тога да је оно (и други облици сексуалног насиља) могуће и без приме-
не принуде, а уместо принуде у први план се ставља непостојање при-
станка приликом предузимања сексуалног акта. (Стојановић, 201�: 2). 
Евидентно је да Конвенција уопште не помиње принуду, већ инсисти-
ра на непристајању на пенетрацију и друге радње сексуалног карак-
тера (Миладиновић – Стефановић, 2017: 243). Са друге стране, мора 
се водити рачуна и о томе да кривично дело силовања, почев од свог 
традиционалног назива, подразумева употребу силе (или претње), да 
је принудни сексуални акт језгро овог кривичног дела, и да би дошло 
до одређеног „расплињавања” које би умањило и тежину тог акта ако 
би се он изједначио са свим ситуацијама у којима је, из било ког раз-
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лога, одсутан пристанак другог лица (Стојановић, 201�: 2). Ту се могу 
разликовати три ситуације између којих би се морала поставити пре-
цизна граница – прва је обљуба (или са њом изједначени чин) која 
је резултат принуде, друга је обљуба (или са њом изједначени чин) 
која је извршена против воље жртве, али без примене принуде, и нај-
зад може се говорити о трећој ситуацији када постоји њен пристанак 
(Стојановић, 201�: 4). У првој ситуацији говори се о силовању које је 
као такво инкриминисано у нас, у другој ситуацији о ономе које би 
требало инкриминисатикод нас (у даљем току рада биће изнети пред-
ложени начини усклађивања) ради хармонизације позитивног зако-
нодавства са Истанбулском конвенцијом, док у трећем случају кри-
вичног дела уопште и нема.

Поставља се питање на који би се начин могло што адекватније 
и опрезније одговорити на обавезу успостављену Истанбулском кон-
венцијом. Аутори су сагласни са тим да постоји више алтернатива у 
поступку што потпуније инкорпорације наведене одредбе Истанбул-
ске конвенције. Усаглашавање са Конвенцијом би се могло остварити 
на више начина – потпуним напуштањем појма силовања какав нам 
је познат и који инкорпорира принуду; увођењем лакшег облика си-
ловања који не предвиђа принуду; увођењем самосталног дела које би 
обухватило сексуалне акте предузете без пристанка, али и без упот-
ребе силе, односно претње (Миладиновић – Стефановић, 2017: 244). 
Најзад, одређени значај има и питање да ли, приликом прописивања 
нове инкриминације која би обухватила вршење сексуалних аката без 
пристанка лица према коме се предузимају, унети у законски опис не-
постојање пристанка или захтевати постојање противљења пасивног 
субјекта – иако непостојање пристанка не значи сагласност, ни њего-
во одсуство не значи нужно противљење (Стојановић, 201�: 17). 

Овом кривичном делу иманентни су бројни проблеми ; у првом 
реду је повлачење демаркационе линије између добровољног сексу-
алног чина и оног који се врши уз принуду, чиме се остварује биће 
кривичног дела силовања. Због тога што у стварности нема јасне и 
одсечне границе између жељене и принудне сексуалне активности, и 
сам извршилац се због тога може наћи у ситуацији у којој није свес-
тан тога да је прешао границу дозвољеног и да се нашао у криминал-
ној зони (Стојановић, 201�: 9). Међутим, оно што може „освестити” 
учиниоца, указавши му да је на прагу криминалне зоне јесте управо 
отпор жртве – да би се уоште могло говорити о силовању, нужно је да 
на страни пасивног субјекта постоји отпор. Када је реч о квалитету 
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отпора који мора постојати, као доказ примењене принуде, захтева 
се озбиљан и трајан отпор жртве, па се истиче да се не сматра да пос-
тоји кривично дело силовања уколико је отпор симулован, односно да 
није релевантан само симболични отпор. Ако нема отпора пасивног 
субјекта, нема ни овог кривичног дела (Јовашевић, 2017: 87). Ипак, 
имајући у виду да отпор жртве може изостати из најразноврснијих 
разлога (као што су „парализа” од страха, несразмера у физичкој сна-
зи, претња оружјем/оруђем... ) непружање отпора не сме се тумачити 
уједно као пристанак, односно сагласност жртве. Поред тога, у пракси 
су честе ситуације да отпор жртве није био довољно снажан, најчешће 
због њене крхке телесне конституције, услед чега се на телу учиниоца 
не могу наћи трагови пружања истог, што поступајући орган може до-
вести до погрешног закључка – како силовања није било. То могу бити 
доста различите ситуације: почев од изненадног предузимања сексу-
алних радњи када пасивни субјект и нема времена да изрази своје не-
пристајање, па чак ни да формира одлуку о томе, па до непружања 
отпора услед срамоте, резигнације или заблуде пасивног субјекта о 
присутности трећег лица које би му помогло, или услед страха или 
претераних обзира према учиниоцу (Стојановић, 201�: 14).

За постојање обљубе, а и за свршено кривично дело силовања, узи-
ма се да је довољно и само делимично продирање мушког полног ор-
гана у женски, а не да је обљуба у физиолошком смислу довршена, док 
са друге стране за постојање обљубе није довољан сам додир полних 
органа (Стојановић, 2017: 5�5). У пракси је тешко разлучити ова два. 
Уз то, треба узети у обзир да обљуба постоји само онда када је дошло 
до продирања полног уда, макар и делимичног, у вагинални канал жр-
тве, док само продирање уда у спољне делове женског полног органа 
није довољно, што је у пракси битно за разграничење свршеног и по-
кушаног дела. 

Важећим КЗ-ом је само настављена тенденција експанзије бића 
овог кривичног дела, што је остварено на двоструки начин – најпре, 
увођењем другог сексуалног чина који је изједначен са обљубом, као 
и деперсонализовањем субјеката, пошто мушкарац по језичком тума-
чењу није нужно активни субјект, нити је жена нужно пасивни субјект 
(Миладиновић – Стефановић, 2017: 242). Радња извршења је екстен-
зивно и сасвим примерено проширена и на „са обљубом изједначени 
чин”, чиме је под окриље силовања подведена и радња досадашњег 
противприродног блуда. Што се тиче изједначеног чина са обљубом, 
тешко је утврдити које се то радње могу изједначити по својој приро-
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ди и дејству са обљубом, а које остају још увек у домену недозвољених 
полних радњи из чл.182 КЗ. Иако има и екстензивнијих тумачења, ту 
се треба ограничити на две радње, које су обљуби, односно вагинал-
ном коитусу најсличније, а то су анални и орални коитус (Стојановић, 
2017: 5��). На овај начин, жртва ужива додатну заштиту и у односу 
на споменуте акте, а не само у односу на силовање у традиционалном 
смислу. Тиме је уједно искључена могућност стицаја кривичних дела 
уколико се једном истом приликом према истом лицу предузму сук-
цесивно обљуба и са њом изједначени чин(ови). Извесна дилема се, 
међутим јавља у погледу решавања ситуације у којој пасивни субјект 
пристаје на једну од три врсте сексуалног акта које су предвиђене као 
радња извршења, али извршилац користећи принуду изврши радњу 
за коју не постоји пристанак пасивног субјекта.

Већ споменутим чланом 3�. Истанбулске конвенције, предвиђена 
је обавеза државама потписницама да, између осталог, инкримини-
шу коришћење било ког дела тела, односно предмета у сврху вагинал-
не/ оралне/ аналне пенетрације, чиме се отвара питање разграничења 
кривичног дела силовања са кривичним делом недозвољене полне 
радње. Неком другом полном радњом, више се не би могла сматра-
ти пенетрација предметом у вагинални или анални отвор, већ би се 
таква пенетрација, у контексту Истанбулске конвенције, имала смат-
рати са обљубом изједначеним чином, односно таквом радњом би 
били остварени сви битни елементи бића кривичног дела силовања 
из чл.178. КЗ (Вујичић, 201�: 123).Овде посебно треба имати у виду да 
задовољење полног нагона није обележје бића кривичног дела сило-
вања, те се, с тим у вези, може закључити да се силовање може извр-
шити и без задовољења полног нагона, дакле када је радња извршења 
предузета другим предметима, а не искључиво деловима тела.

У погледу облика кривице, тражи се постојање умишљаја, с тим да се 
не инсистира искључиво на постојању директног умишљаја, већ је могућ 
и евентуални умишљај. Евентуални умишљај постоји онда када је учи-
нилац дозвољавао могућност да је отпор жртве озбиљан, чиме је преузео 
ризик остваривања бића кривичног дела (Стојановић, 201�: 11).

Закључак

С обзиром на актуелност овог кривичног дела, којепредставља го-
тово незаобилазан део свакидашњице, аутор је мишљења да би тре-
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бало још више пажње посветити потпунијој инкриминацији истог у 
правцу прописивања строжих (у дужем временском трајању)казни 
затвора и пооштравања третмана према рецидивистима. С тим у 
вези, треба имати у виду да 79% силоватеља чине повратници (Вукса-
новић, 2014: 89). Управо ова поражавајућа чињеница довољно говори 
у прилог неадекватности третмана према силоватељима, превасходно 
према рецидивистима, те стога аутор налази да би било потребно спе-
цијализовати санкције, као и рехабилитационе програме и третмане.
Док се у српским затворима примењују различити програми намење-
ни зависницима или починиоцима насилних (несексуалних) кривич-
них дела, ни у једном затвору у Републици Србији данас се не спрово-
ди ниједан стандардизовани, специјализовани програм третмана сек-
суалних преступника ( Петковић, Радојковић, 2017: 74). У службама 
за рад са затвореницима запошљавају се стручњаци хетерогених про-
фесија, а не они који су искључиво специјализовани за рад са сексу-
алним преступницима, што је чињеница на чијој промени би ваљало 
порадити. 

Компаративно право познаје и другачије методе управљања ризи-
ком од рецидивирања, међу којима се налази и тзв. хемијска кастра-
ција (Миладиновић – Стефановић, 2014: 52). Иако је правна природа 
хемијске кастрације подложна дискусији, ипак постоје мишљења да 
би се она могла сврстати у куративне мере, с тим да аутор скреће па-
жњу да би са овом мером требало бити изузетно образив, нарочито 
приликом одлучивања о њеном трајању као и о врсти учиниоца на 
које би се она могла применити. 

Постоје мишљења бројних криминолога како је сексуална делин-
квенција, којом је силовање обухваћено, погодан терен за примену 
ресторативне правде и указују како би требало што шире отворити 
врата њеној примени, науштрб примене ретрибутивне правде.

На самом крају, превентиве ради, ваљало би интензивирати едука-
ције које би освестиле жртве и пружиле им потребну подршку при-
ликом доношења одлуке да пријаве силоватеља, нарочито имајући 
у виду процес двоструке виктимизације који је неминован, и кроз 
који би свака жртва требало да прође што безболније, а све у циљу 
смањења тамне бројке криминалитета која несумњиво постоји код 
овог кривичног дела.
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CRIMINAL ASPECT OF THE RAPE IN THE 
POSITIVE LAW OF SERBIA

Iva Antić 
PhD candidate

Summary

Considering that a rape is one of the most violent criminal acts of nowadays, the author 
wanted to dedicate deserved attention to it by consideration of actual incrimination, with par-
ticular review to controversial situations which are happening through the practise. Changes of 
rape incrimination through the history of Serbian law were observed. Actual legislation was per-
cieved as well as distinction between basic and qualified forms of this criminal act was pointed 
out. Positive attitude is hihglihted – about extention of a criminal act to other act equivalent to 
promise, as well as gender neutral incrimination and matrimonial incrimination were praised. 
Central part of this paper is dedicated to the need of harmonization of Serbian positive law 
with Istanbul Convention (which creates obligation that rape without compulsion – and with-
out consent – should be also punished). The paper was concluded with suggestions about more 
precisely incrimination and more comprehensively action of prevention.

Key words: rape, compulsion, resistance, sexual freedom, Istanbul Convention
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ТЕСТ ИНТЕГРИТЕТА ПОЛИЦИЈСКИХ 
СЛУЖБЕНИКА

Сажетак: Полицијска професија на скали социолошког вредновања спада у ред најтежих 
јер пред своје службенике свакодневно поставља изазове који тестирају њихову храброст, 
честитост, племенитост и професионализам. Полицијске функције треба посматрати 
у ширем контексту од оног који их своди само на остваривање реда и поретка у држа-
ви. Њих треба посматрати у контексту материјализовања заштитне функције држа-
ве која штити највише вредности у једном друштву, као предуслове за успешан суживот 
људи. Остваривањем полицијских функција задире се баш у те, највише вредности, као 
што су имовина, слобода, достојанство, па чак и живот. Због тога свако друштво пред 
полицију поставља тежак задатак да у својим редовима има појединце од највишег ин-
тегритета, јер само они могу државну реакцију учинити легитимном. Свесне важности 
интегритета, као и његове ровите природе, савремене државе развијају различите меха-
низме његовог очувања, међу којима значајно место заузима и тест интегритета.
Кључне речи: интегритет, тест интегритета, полиција, полицијски службеници, Сек-
тор унутрашње контроле

Уводна разматрања

Макс Вебер је полицији давао епитет једне од најстаријих институ-
ција људског друштва, јер се јавила када и потреба да се успоставе ред 
и заштита у друштву што, све до данас, представља неисцрпан извор 
полицијског легитимитета (Бабовић, 2001: 255). Од најстаријих дана, 
друштва су настојала да сузбију не само теже облике девијација, него 
и друге облике понашања која су нарушавала друштвена правила и 
односе који су на њима изграђени (Милутиновић, 1979: 415). Смат-
рамо да је полиција у генеолошком смислу прошла кроз различите 
периоде свога развоја у којима су, у зависности од облика државног и 
друштвеног уређења модификовани облици остваривања полицијс-
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ких функција. Структурална и функционална диференцијација де-
латности полиције довела је до значајно компликованијег појма по-
лицијске функције, њених основних обележја и садржине (Зекавица, 
2005:9). Сложеност овог питања произилази из чињенице да поли-
ција обавља бројне и разноврсне задатке у различитим социјалним 
амбијентима који утичу на променљивост полицијске функције. По-
лицијску функцију можемо посматрати и у контексту речи чувеног 
Ћезара Бекарије који је у свом капиталном делу „О злочинима и каз-
нама” записао да су се „људи одрекли једног дела слободе да би сигур-
но и спокојно могли да уживају у њеном остатку. Скуп делова слободе 
жртвованих за општу добробит представља суверенитет једног наро-
да, а суверен је њихов чувар и управитељ” (Цитирано према: Игњато-
вић, 2009: 151). Ове речи одражавају два императива правне државе. 
Први се тиче захтева да држава својим грађанима обезбеди „сигурно 
и спокојно уживање у остатку слободе” тако што ће их заштитити од 
сваког облика понашања којима се тај „остатак” повређује или угро-
жава. Други захтев се поставља пред органе формалне социјалне кон-
троле, који представљају „чуваре и управитеље” тог „жртвованог дела 
слободе”, да не дозволе да он буде злоупотребљен, повређен или угро-
жен управо од њих. 

Ради потпунијег разумевања свега изреченог важно је да се при-
сетимо питања које је поставио римски историчар Јувенал (Фејеш, 
2002: 252). Питањем „Quis custodiet ipsos custodes?” („А ко ће стража-
рити над стражарима?”) Јувенал је указао на суштину проблема. Пре-
ма томе, питање како одредити субјекте и какав механизам контроле 
над радом полиције, која је и сама институција друштвене контроле, 
представља стари проблем на који се тек у последњих неколико де-
ценија почињу давати конкретни одговори и уводити практична ре-
шења. Свакако да је један од најкрупнијих разлога спорог развијања 
институција контроле полиције тај што је сваки савремени полицијс-
ки систем заснован на компромису супротстављених идеја и потре-
ба: потребом за ефикасним радом полиције и потребом за контро-
лом и ограничавањем њеног рада, како се она без преке потребе не 
би мешала у права грађана. Контрола се не оправдава неким a priori 
неповерењем или сумњичавошћу према полицији, већ се ради о пот-
реби, императиву правне државе. Доприносећи транспарентности 
рада полиције, контрола је пут за демистификацију њеног рада и ог-
раничавање могућности да се позивом на неопходну тајност у раду 
прикрива незаконитост поступања. Поједини аутори истучу да кон-
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трола рада полиције представља најважнији аспект проблема у одно-
су полиције према заштити људских права у правној држави (Стајић, 
2012:�1-�2). Такође, потреба за изградњом система контроле полиције 
је неопходна ради придобијања и јачања поверења грађана у поли-
цију, што ће се одразити на њихову спремност на сарадњу и помоћ 
полицији приликом обављања њене важне делатности на спречавању 
и сузбијању криминалитета. Сматрамо да ниједан контролни меха-
низам није толико ефикасан као интегритет полицијског службеника 
који представља гранитни камен пред навалом људских слабости и 
искушења којима је он свакодневно изложен. Довољно би било да по-
лицијски службеници за професионалну водиљу узму поруку великог 
научника Родолфа Арчибалда Рајса који је 8. фебруара 1921. године у 
обраћању полазницима прве школе за криминалисте рекао: „Ви се у 
полицији нећете обогатити, али ћете имати то задовољство да сте ра-
дили за вашу земљу и да припадате елити ваше нације. Узмите за наче-
ло: рад и поштење” (Цитирано према: ур. Милошевић, 2012: �). 

Интегритет полицијских службеника

Полицијски службеници представљају професионалан службе-
нички апарат полиције, јер обављају полицијске и друге послове као 
своју професију која им омогућује стицање средстава за живот (Ју-
говић, 2013: 143). Сматрамо да се за полицијске службенике с разло-
гом каже да „једу хлеб са седам кора”. Од њих се захтева „да слово и 
дух закона прилагоде ситуацији, у којој треба да између белог и црног 
препознају могобројне нијансе сиве боје” (Дапчевић-Марковић, 2004: 
88). По нашем мишљењу, није само ризик професије терет који носе 
на себи, него и непопуларност послова које обављају и велика могућ-
ност њихове злоупотребе од стране носилаца власти. Свака власт од 
полицијског службеника очекује да презире материјалне вредности 
и да се задовољи аскетском скромношћу, али да своје знање и про-
фесију несебично стави у функцију похлепе политичких моћника. 
У наметању своје воље, власти су се одвајкада ослањале на „полуге 
полицијских моћи” којима су грађанима наметале своју вољу. Сло-
бодан Јовановић је записао да „кад год се хтело владати без народа, 
појединац се морао ставити под строг надзор власти, и његова лич-
на слобода сузити” (Јовановић, 1933: 54). Управо због тога, полицијс-
ки службеници нису уживали популарност у друштву, чак ни у доба 
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када су настале прве полицијске организације. За полицијски састав 
у државама Старог века узимани су робови, јер су се слободни грађа-
ни осећали понижено ако би радили полицијске послове (Гаћиновић, 
2015:71). Енгелс је тим поводом констатовао „да су слободни грађани 
Атине више волели да их хапсе наоружани робови, него да се сами 
прихвате полицијског посла” (Милосављевић, 1997: �4). 

Као што се у доктрини истиче, полицијски службеник је човек у 
средини и врло је важно да ту и остане (Кларк, 2009: 105). Свако ње-
гово нагињање на леву или десну страну може продубити јаз између 
власти и грађана. Ниједна власт се не може одржати уколико поли-
цијски службеници не уживају поверење и подршку грађана којима 
служе. Сматрамо да се поверење и подршка не добијају бланко, већ се 
морају заслужити код оних којима се служи, а служи се грађанима а 
не елитама. Полицијски службеник може честито и поштено служити 
само ако има „чисте руке, топло срце и хладну главу”. Ова три, сасвим 
једноставна принципа одражавају сву суштину особина које мора по-
седовати полицијски службеник, али су нажалост, они у пракси најте-
же оствариви. По нашем мишљењу, полицијски службеник припада 
професији која се готово у читавом свету не налази на високом месту 
вредновања у поређењу са другим професијама. На једној страни, сва-
кодневно је суочен са гомилом агресивних појединаца који су у стању 
да му науде само због тога што спроводећи закон стоји на путу њи-
хове бахатости. На другој страни, често је суочен са неразумевањем 
својих поступака од стране старешина, тужилаца и судија, што код 
њега изазива осећај беспомоћности и усамљености у спровођењу за-
кона. На трећој страни, терети свакодневог живота и социјалне не-
правде погађају и њега као и све друге чланове друштва. На четвр-
тој страни, суочен је са узурпацијом полицијске професије од стране 
натуршчика и лаика којима је системски дозвољено да се изједначе 
са њим. Ову растрзаност између онога „како јесте” и онога „како би 
требало да буде”, полицијски службеник више или мање успешно ба-
лансира, што неминовно оставља трага на његову ефикасност у раду. 
Овакав став само потврђује доктринарно становиште да су институ-
ције ефикасне онолико колико и људи који их чине (Вукашиновић 
Радојичић, 200�: 102–10�). Полицијски службеници јесу, због специ-
фичности професије, посебна категорија државних службеника јер 
полицијски послови према друштвеној подели рада спадају у ред нај-
тежих и најризичнијих послова. Да би се изградила професионална 
и политички неутрална полиција потребно је испунити предуслове у 
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високо стручним и мотивисаним кадровима које краси лични и про-
фесионални интегритет.

Комбиновањем и промоцијом демократских, професионалних и 
етичких вредности јавне службе директно остварују виши ниво ин-
тегритета, како на индивидуалном, тако и на институционалном ни-
воу (Jones, 2009: 343–344). Сматрамо да је интегритет појединца чвр-
сто скопчан са интегритетом институције. Интегритет институције 
представља нормативни израз највиших професионалних стандар-
да и изискује њихово доследно поштовање. Само онда када инсти-
туција покаже спремност да се оштро супротстави појавама које на-
рушавају професионални интегритет и искаже тежњу да промовише 
и награђује позитивне примере личне храбрости и честитости поје-
динаца, онда можемо очекивати да ће појединци бити доследни у ус-
вајању, неговању и испољавању суштинских вредности на којима је 
саграђен интегритет професије. С тим у вези, концепт „добре управе” 
има много сложеније значење од оног које нам се на први поглед чини 
јер, он не подразумева само избегавање незаконитог деловања, већ и 
изграђену свест да су служба грађанима и заштита њихових интереса 
основне улоге управе (Кораћ, 2010: 51). Кантово поимање формалног 
појма морала нас учи да се он доживљава као категорички императив, 
нешто што одређује дужност помоћу које се остварује добро као свр-
ха сама по себи (Лукић, 2011: 14�–147). Према томе, морална је свака 
делатност која се предузима ради ње саме, односно ради поштовања 
морала, а не због неког другог мотива или користи. Међутим, ако је 
корист једини покретач човековог деловања онда се његов поступак 
никако не може оценити исправним (Кораћ, 2010: 52). Деловање за-
сновано на моралним вредностима је, по нашем мишљењу, својствено 
човеку са интегритетом који је храбар да каже „не” и да се супротста-
ви свакоме ко од њега очекује да ће због личног комформизма пога-
зити моралне принципе. Човекова слабост пред моралним изазови-
ма је последица страха да ће због супротстављања вољи ауторитета 
бити изложен агресији. Ситуацију коју намеће избор између комфо-
ра и непријатности, човек са интегритетом решава свесним избором 
личне голготе. Потврду наших ставова проналазимо у доктринарном 
одређењу појма интегритета (лат. integras) који означава неповређе-
ност, чистоту душе, часност, честитост и невиност (Кораћ, 2010: 52). 
Постављањем ових значења у контекст јавне службе, интегритет се у 
литератури одређује као „честитост или поштење јавног службеника 
у обављању поверених дужности које је усмерено на достизање нај-
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бољег могућег начина служења јавном интересу и управљања ресур-
сима заједнице”. Због свега наведеног, сматрамо да је интегритет као 
нематеријална вредност од непроцењиве важности за професију, јер 
њен интегритет можемо посматрати као резонантну слику добијену 
синергијом појединачних интегритета. Важност интегритета посебно 
долази до изражаја када говоримо о полицији као институцији чије су 
основне вредности оспособљеност и спремност за извршавање свих, 
па и најсложенијих задатака (Ђорђевић, 2003: 129). Ови задаци мо-
рају се извршавати у складу са важећим правним и моралним норма-
ма што у хијерархији вредности полицијску професију сврстава у сам 
врх пирамиде. 

Колико је интегритет важан за полицијску професију најбоље нам 
осликава податак да је 199�. године Национално министарство пра-
восуђа САД организовало симпозијум о полицијском интегритету 
(Kutnjak Ivković et al., 2013: 153). На том симпозијуму је констатовано 
да се полицијски интегритет састоји од седам врлина, и то: опрезност, 
поверење, елиминација сопственог интереса, храброст, интелектуал-
на част (поштење), правда и одговорност (Kutnjak Ivković et al., 2013: 
149). За потребе изучавања полицијског интегритета веома је тешко 
мерити све врлине појединачно. Истраживачи полицијског интегри-
тета често су суочени са парадоксом те нису у стању да објасне која 
је од две супротстављене ситуације позитивнија, да ли повећање или 
смањење броја кршења прописа од стране полиције у односу на број 
који се налази у службеним евиденцијама. Наиме, виша стопа дис-
циплинских мера може значити и одговор на напоре руководилаца 
да сузбију кршење прописа полицијских службеника, док са друге 
стране, мањи број кршења прописа не мора значити да су полицијс-
ки службеници у тој организационој јединици „поштенији”, него да 
изостаје реакција њихових старешина на бројне злоупотребе које су 
учинили. С тим у вези, полицијски интегритет се може дефинисати 
као „нормативна склоност којом се полиција одупире злоупотреби 
права и привилегија полицијске професије” (Klockars et al., 200�: 1). 
Нешто једноставније становиште о полицијском интегритету своди 
његов појам на „перцепцију полицијских службеника у вези са озбиљ-
ношћу случајева корупције” (Jenks et al., 2012: 15). Сматрамо да је по-
лицијски интегритет најснажније имунитетско средство за одбрану 
људских слабости од јефтиног задовољења ситносопственичких ин-
тереса које беспризорно нуде власници финансијског капитала и по-
литичког утицаја. Полицијски интегритет у основи представља надо-
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градњу личног интегритета и његово уподобљавање систему вреднос-
ти полицијске професије (Симоновић, 2009: 205). Према овим вред-
ностима, по нашем мишљењу, полицијски службеник ствара емоци-
онални однос и почиње их доживљавати као део личног идентитета 
смештеног у простору који се по сваку цену мора чувати и бранити. 
Њихово постојање је најпоузданији гарант да ће полицијски рад бити 
заснован на начелима владавине права, демократичности и заштите 
јавног интереса.

Тест интегритета

Полицијски интегритет не подразумева само поштовање процеду-
ралних правила од стране полиције, већ укључује шири контекст у 
смислу водиље за доношење полицијских одлука приликом решавања 
проблемских ситуација (Hickman, 2007: �78–�79). Осим тога, јавност 
a priori претпоставља да су полицијски службеници подвргнути ри-
горозним процедурама селекције и да полицијске организације па-
жљиво и посвећено надгледају њихово понашање. Међутим, оваква 
претпоставка полицијског интегритета је у значајној мери „оборива” 
услед различитих инцидентних ситуација до којих долази у свакод-
невном контакту између грађана и полиције. Јавност перцепцију по-
лицијског интегритета гради директно, кроз лична искуства, односно 
индиректно кроз искуства блиских особа, или кроз медијску слику 
створену свакодневним извештавањем о раду полиције. Следствено 
наведеном, може се рећи да вредновање полицијског интегритета ку-
мулативно зависи, како од степена ефикасности у надзирању и конт-
роли полицијског рада, тако и од степена адекватног одговора поли-
цијске организације на пропусте полицијских службеника. 

Узимајући у обзир важност позитивног вредновања полицијског 
интегритета од стране јавности, савремене полицијске организације 
нису „седеле скрштених руку” него су осмислиле тест интегритета 
који је најпре почео да се примењује у САД и Великој Британији, да 
би се преко Европе проширио и на остале делове света (Симоновић, 
2009:20�). Тест интегритета своју најширу примену има на плану мера 
којима се настоји сузбити корупција у полицијским редовима. Он 
представља део тактичких, односно оперативних метода усмерених 
на откривање корумпираних појединаца чији ефекти утичу на јачање 
професионалног интегритета запослених. Важно је да нагласимо да 
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примена теста интегритета као механизма превенције корупције у по-
лицији отвара бројна етичка и правна питања (Симоновић, 2009:208). 
Етичка разматрања су већ дуго времена са криминолошке, социолош-
ке и филозофске перспективе заокупљена питањем коришћења об-
мане од стране полиције. Свака од наведених перспектива наглашава 
важност критичког размишљања и уравнотеженог приступа у давању 
одговора на два питања. Прво, када су полицијске обмане прихватљи-
ве у пракси, и друго, када је примена обмањујућих метода оправда-
нија од примене конвенционалних метода (Girodo, 1998: 483).

Суштина дилема које се тичу примене теста интегритета односи 
се на проблем угрожавања приватности, обмањивања и провокације 
које тестирање у себи носи (Симоновић, 2009: 208). Они који крити-
кују примену ове методе истичу да је њен фокус на утврђивању скло-
ности ка корупцији, уместо на реалним случајевима корупције који се 
дешавају унутар полицијске организације. Друге слабости састоје се 
у тешкоћама креирања реалних професионалних ситуација које тес-
тирани могу да наслуте, што може довести до неуспеха примене теста 
интегритета код полицијских службеника који су заиста корумпира-
ни, али су истовремено веома опрезни. На тај начин чини се двостру-
ка штета јер, с једне стране, искварени полажу тест интегритета, а, 
с друге стране, добијају стимуланс за додатно усавршавање техника 
изнуђивања и беспризорности. Осим тога, отварају се и правни про-
блеми који се односе на нуђење новца у оквиру теста интегритета. На 
тај начин de facto долази до извршења кривичног дела „давање мита”, 
тако да је неопходно детаљно правно уредити могућност примене ове 
мере у оквиру антикоруптивних стратегија.1 Због свих ових дилема 
потребно је провере честитости, најпре пажљиво осмислити, а онда 
их и још пажљивије спроводити. Када све наведено узмемо у обзир, 
онда сматрамо да се тест интегритета може дефинисати на тај начин 
да је он „на правним и етичким принципима осмишљен и спроведен 
поступак симулирања реалне ситуације идентичне радним активнос-
тима тестираног службеника, како би се увидело његово реаговање и 
поступање у конкретној ситуацији, са циљем проактивног предузи-
мања мера на очувању и јачању интегритета полицијске професије.”

1 С обзиром на сличност између теста интегритета и посебне доказне радње симуловани посло-
ви (чл. 174-177 Законика о кривичном поступку – ЗКП, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 
121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), важно је да напоменемо да је у чл. 17�, ст. 2 ЗКП изричито наглаше-
но да овлашћено службено лице том приликом не чини кривично дело, ако је радња коју преду-
зима кривичним законом одређена као радња кривичног дела (Илић и сар., 201�: 474).
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Тестове интегритета по правилу спроводе специјализоване једи-
нице полиције које егзистирају у оквиру службе за унутрашњу кон-
тролу (Симоновић и сар., 201�: 702–703). Искуства појединих земаља 
нам показују да те јединице имају задатке да врше анализу ризика од 
корупције, установљавају делове полицијских организација који су 
највише подложни корупцији, проверавају интегритет полицијских 
службеника, истражују сумњиве случајеве или индиције које указују 
на корупцију. Слична је пракса и у Министарству унутрашњих пос-
лова Републике Србије у чијој организационој структури функцио-
нише Сектор унутрашње контроле (Сектор) који представља својевр-
сни коректив у примени овлашћења полиције, с обзиром да је Сек-
тор директно подређен министру унутрашњих послова као представ-
нику цивилне контроле полиције. Пракса бележи различита искус-
тва у провери интегритета полицијских службеника (Симоновић, 
2009: 207–208). Примера ради, у Њујорку су „грађани” полицијским 
службеницима предавали новчанике које је „наводно неко изгубио” у 
којима су били новац и адресе власника. На тај начин су проверава-
ли поступање полицијских службеника, да ли враћају новац или га 
задржавају за себе. Ипак, бројне су могућности за осмишљавање ре-
алних ситуација почев од нуђења мита од стране „нарко дилера”, или 
„прекршилаца саобраћајних прописа”, па све до „адвоката” који ну-
дећи мито покушавају да се нагоде са полицијским службеником да 
он промени исказ или уништи прикупљене доказе како би обезбеди-
ли што повољнији положај окривљеном којег заступају. При томе је 
веома важно да искушење пред које се ставља полицијски службеник 
не буде тако велико да би му подлегла и поштена особа. 

Искуства примене теста интегритета указују на њихове позитивне 
ефекте на плану сузбијања корупције, јер су ове мере довеле до чешћег 
пријављивања случајева давања мита, с обзиром да полицијски служ-
беници нису сигурни да ли су били изложени реалној животној ситу-
ацији или тесту интегритета. Спровођење теста интегритета могуће 
је категоризовати као циљано тестирање и као случајно тестирање.2 
Циљаном тестирању се прибегава као својеврсном одговору на при-
купљена обавештења и поднете притужбе на понашање конкретног 
полицијског службеника, које по свом садржају не пружају довољно 
доказа да би се предузеле мере и радње на утврђивању његове одго-
ворности. Насупрот циљаном, случајно тестирање интегритета 

2 Committee on the Office of the Ombudsman and the Police Integrity Commission (2002). Research Re-
port on Trends in Police Corruption. Sydney: Parliament House.
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или тзв. рандомизација подразумева да се случајно одабрани поли-
цијски службеник ставља у реалну ситуацију која укључује двостру-
ки тест. С једне стране се тестира његова склоност ка примању мита 
док се, с друге стране, проверава да ли ће такву ситуацију пријавити 
непосредном старешини.

Законом о полицији3 предвиђено је да поступак спровођења тес-
та интегритета, поред иницијативе за његово спровођење обухвата 
постојање одлуке и плана (чл. 230а, ст. 3 ЗП). Иницијативу подносе 
министар унутрашњих послова, директор полиције или начелник 
Сектора (чл. 230а, ст. 5 ЗП). Она настаје као резултат анализе образ-
ложеног извештаја у којем су описана противправна поступања за-
послених у Министарству унутрашњих послова, затим, као резултат 
анализе ризика и угрожености од корупције, односно обавештајних 
података и оперативних сазнања о постојању противправних појава 
и догађаја или притужби на рад запослених (чл. 230а, ст. 4 ЗП). Уко-
лико се иницијатива процени оправданом, начелник Сектора доно-
си одлуку о испуњености услова за спровођење теста интегритета и 
одобрава план његовог спровођења (чл. 230а, ст. � ЗП). Важно је напо-
менути да, због етичке осетљивости спровођења теста интегритета о 
којој је било речи, одредбе Закона о полицији указују на обавезу пош-
товања начела законитости, основних људских права и слобода, про-
фесионалног интегритета и достојанства тестираног, па чак и импера-
тивно забрањују подстрекавање тестираних на извршење кривичног 
дела или повреду службене дужности (чл. 230а, ст. 7 и 8 ЗП). Поред 
поменутих одредби које по нашем мишљењу представљају позитиван 
корак у смеру изградње делотворног и етички укомпонованог инсти-
тута значајног за очување интегритета полицијске професије, важно 
је да напоменемо да одредбе чл. 230а, ст. 9 Закона о полицији експли-
цитно праве отклон од посебних доказних радњи прописаних Зако-
ником о кривичном поступку. На тај начин законодавац искључује 
могућност мешања активности предузетих приликом спровођења 
теста интегритета са кривичнопроцесним институтима. Ова искљу-
чивост је додатно ојачана одредбом која предвиђа могућност видео и 
аудио документовања и коришћења легендираних средстава и доку-
мената, чији се прикупљени материјали могу користити искључиво у 
сврху покретања и вођења дисциплинског поступка, уколико резул-
тат теста интегритета буде негативан (чл. 230а, ст. 10 и 11). Побројане 

3 Закон о полицији – ЗП, Службени гласник РС, бр. �/1� и 24/18.
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одредбе Закона о полицији додатно су појашњене и разрађене одред-
бама Правилника о начину спровођења теста интегритета.4

Анализом суштине теста интегритета увиђамо да се његова правна 
природа добрим делом ослања на посебне доказне радње, а пре све-
га на симуловане послове (чл. 174–177 ЗКП) и прикривеног иследни-
ка (чл. 183-187 ЗКП). Колико је са аспекта људских права и слобода 
осетљиво предузимање ове две посебне доказне радње најбоље нам 
појашњава чињеница да наредбу за њихово предузимање доноси су-
дија за претходни поступак на образложен предлог јавног тужиоца 
(чл. 175, ст. 1 ЗКП и чл. 183, ст. 1 ЗКП). Сматрамо да нам тачка пресека 
теста интегритета са ове две посебне доказне радње даје полазну осно-
ву за критичко промишљање о условима и начинима његове примене. 
Прво питање које се намеће јесте оправданост дужине трајања теста 
интегритета? Најпре треба да поменемо да се посебна доказна радња 
„симуловани послови” може предузимати три месеца, а због неопход-
ности предузимања може се продужити за још три месеца, осим ако 
се не ради о кривичним делима за које је законом одређено да посту-
па јавно тужилаштво посебне надлежности (чл. 175, ст. 3 ЗКП). Анга-
жовање прикривеног иследника траје најдуже годину дана, али се оно 
може продужити за још најдуже шест месеци (чл. 184, ст. 3 ЗКП). По-
ређења ради, према одредбама чл. 5, ст. 2 Правилника тест интегри-
тета може трајати најдуже дванаест месеци од дана одобрења плана, 
што услове за примену теста интегритета сврстава у категорију тежих 
деликата од оних за које је могуће применити посебне доказне радње 
[sic!]. Сматрамо да оваква одредба дерогира, па чак и аброгира од-
редбе Закона о полицији које указују на обавезу поштовања људских 
права и слобода, професионалног интегритета и достојанства тести-
раног.5 Између осталог, трајање примене теста интегритета је једно од 
најзначајнијих, те самим тим представља par excellence законско, а ни-
како подзаконско питање. 

Друго питање тиче се „узгредног налаза”. Закон о полицији и Пра-
вилник о начину спровођења теста интегритета не нуде одговор на 
дилему, да ли се материјал из примене теста интегритета према по-
лицијском службенику, односно запосленом за којег постоји одлука 
и план, могу користити као доказ за вођење поступка против поли-

4 Правилник о начину спровођења теста интегритета – Правилник, Службени гласник РС, бр. 
39/18.

5 Доследном применом одредби чл. 5, ст. 2 Правилника ствара се могућност да тестирани поли-
цијски службеник буде дванаест месеци у свакој смени подвргнут примени теста интегритета, 
што је по нашем мишљењу недопустиво са аспекта професионалних и етичких принципа.
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цијског службеника који није обухваћен одлуком и планом. Претпос-
тавка је да се могу користити, али би експлицитном нормом треба-
ло разрешити ову дилему. Треће питање тиче се поступања са при-
купљеним материјалом, нарочито оног који неће бити коришћен као 
доказ за вођење дисциплинског поступка. До одговора на ово питање 
можемо доћи тумачењем одредби чл. 3, ст. 1 Правилника који пред-
виђа обавезу означавања степеном тајности „поверљиво” свих пода-
така прикупљених током спровођења теста интегритета. Према томе, 
са овим подацима би се поступало на начин како то дефинише за-
кон који уређује област тајности података. Без обзира на имплицитно 
упућујућу норму чл. 3, ст. 1 Правилника, ово питање би требало уре-
дити јасније и потпуније. Сматрамо да би се ова питања могла реши-
ти одређеним, de lege ferenda интервенцијама, које би у тексту Зако-
на о полицији прописале два облика теста интегритета, тј. циљано и 
случајно тестирање интегритета. У складу са тим, Законски текст би, 
поред већ поменутих одредби о времену трајања тестирања интегри-
тета, требало да уреди садржај одлуке и плана за ова два облика, која 
би детаљније била разрађена у Правилнику.� Нама остаје да за евалу-
ацију изнетих становишта сачекамо резултате, како праксе Сектора 
унутрашње контроле, тако и судова који ће доносити одлуке у радно 
– правним споровима у овој области.
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INTEGRITY TEST FOR POLICE OFFICERS

Zeljko Brkic, PhD 
Ministry of the Interior of the Republic of Serbia

Summary

On the scale of sociological evaluation, the police profession ranks high among the most 
difficult professions because it poses everyday challenges to its employees, testing their cour-
age, honesty, nobility and professionalism. Police functions should be viewed in a wider con-
text than the one which reduces them only to accomplishing order and system in a state. They 
should be viewed in the context of materializing the protective function of a state, which pro-
tects the highest values in a society, as a prerequisite for a successful coexistence of people. By 
implementing the police functions, precisely those highest values are achieved, such as property, 
freedom, dignity, and even life. Because of this, every society gives the police a difficult task to 
have individuals of the highest integrity in their ranks, because only they can make the state re-
action legitimate. Being fully aware of the importance of integrity, as well as of its feeble nature, 
modern states develop various mechanisms for its preservation, among which the integrity test 
has a significant place.

Key words: integrity, integrity test, police, police officers, Sector for Internal Control 
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ДОКАЗНИ ЗНАЧАЈ АМАТЕРСКИХ1 
АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСА

Сажетак: Заинтересованост за аудио и видео записе је значајно порасла са развојем тех-
нологије и Интернета. Како је садржина тих записа разноврсна, могуће је да се на њима 
нађе нека чињеница од значаја за доказивање. Из тих разлога актуелизовало се питање 
могућности коришћења аудио и видео записа у кривичном поступку, мимо предузимања 
посебних доказних радњи, тзв. „аматерски аудио и видео записа”. У вези са тим, јављају 
се бројни теоријско-практични проблеми: на који начин очувати законитост ових до-
каза, како их прибавити, али и како их извести на главном претресу, а посебно имајући 
у виду да се сачињавањем одређених врста аудио и видео записа мање или више задире у 
право на приватност њихових учесника, као и да њихово коришћење више није регулиса-
но Закоником о кривичном поступку. Циљ рада је да се укаже на услове под којим се аудио 
и видео записи могу користи као законит доказ, као и на који начин их законито приба-
вити и извести на главном претресу. Основна хипотеза овог рада је: Иако Законик о кри-
вичном поступку не регулише аудио и видео записе као доказну радњу, сматрамо да их је, 
у великом броју случајева, допуштено користити као доказ.
Кључне речи: аудио, запис, видео, доказ, право на приватност.

Увод

Убрзани развој нових технологија последњих година омогућио је 
„лавину” аудио и видео записа2 које сачињавају аматери. Записи се 
могу сачинити на различите начине, коришћењем мобилних телефо-
на, рачунара, таблета, дигиталних фотоапарата и камера, итд., нај-

1 У овом раду, можда мимо уобичајеног значења тог израза, под појмом „аматерски аудио и видео 
записи” сматраћемо све записе који нису сачињени од стране полиције, Безбедносно-инфор-
мативне агенције или Војнобезбедносне агенције приликом предузимања посебних доказних 
радњи регулисаних Закоником о кривичном поступку. Неспорно је да записи сачињени приме-
ном посебних доказних радњи могу да се користе у кривичном поступку као доказ.

2 У даљем тексту термини запис и снимак биће коришћени као синоними.
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чешће3, речју Законика о кривичном поступку4 (у даљем тексту: ЗКП) 
– уређајима за аутоматску обраду података. Поред тога, развој гло-
балне мреже Интернет и друштвених мрежа довео је до могућности 
дељења са другима аудио и видео записа, па се као посебан проблем у 
доказивању кривичних дела јавио проблем cyber простора као места 
где се потенцијално налазе спорни записи.

Основно питање које се поставља у вези са аматерским аудио и ви-
део записима јесте њихов доказни значај у кривичном поступку, тач-
није да ли се аматерски аудио и видео записи могу користити као до-
каз у кривичном поступку, односно да ли ти записи представљају (не) 
законит доказ и да ли се на њима може заснивати одлука суда. У том 
смислу, поставља се питање да ли, примера ради, снимак полицијс-
ких камера, снимак који се налази у телефону оштећеног, а на коме се 
налази окривљени, снимак постављен на друштвену мрежу Facebook 
или Youtube, може служити као основ за доношење судске одлуке.

(Не)законити докази

Начело слободне оцене доказа, као једно од основних начела кри-
вичног поступка, односно кривичног процесног права, допушта, тач-
није, намеће дужност суду да слободно цени доказну вредност сваког 
поједначног доказа. Упрокс томе, суд не може користити сваки извор 
сазнања као доказно средство (Васиљевић, Грубач, 2005: 51).

Чланом 1� ЗКП5 прописано је да се судске одлуке не могу заснива-
ти на доказима који су, непосредно или посредно, сами по себи или 

3 Могуће је да се овакви записи нађу и на уређајима који се не могу сматрати уређајима за ауто-
матску обраду података, као што јенпр. магнетофон.

4 „Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
5 На сличан начин су незаконити докази регулисани и у земљама у региону. На пример, у Репуб-

лици Хрватској незаконити су докази: 1) прибављени кршењем Уставом, законом или међуна-
родним правом прописане забране мучења, нечовјечног или понижавајућег поступања; 2) који 
су прибављени повредом Уставом, законом или међународним правом зајемчених права од-
бране, права на углед и част, те права на неповредивост особног и обитељског живота (осим у 
поступку за теже облике казнених дјела из надлежности жупанијског суда, код којих интерес 
казненог прогона и кажњавања починитеља претеже над повредом права, али се тада не може 
темељити искључиво на тим доказима); 3) који су прибављени повредом одредаба казненог пос-
тупка и који су изричито предвиђени овим Законом; 4) за које се сазнало из незаконитог доказа 
– „деривирани докази” (Krapac,1209); Закон о казненом поступку Републике Хрватске, „Народ-
не новине” бр. 152/808, 7�/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 5�/13, 145/13, 152/14 и 70/17. Црногор-
ским Закоником о кривичном поступку прописано је да се судска одлука не може заснивати на 
доказима који су прибављени повредама људских права и основних слобода зајемчених Уста-
вом или потврђеним међународним уговорима, или на доказима који су прибављени повредама 
одредаба кривичног поступка, као и другим доказима за које се из њих сазнало, нити се такви 
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према начину прибављања у супротности са Уставом, овим закони-
ком, другим законом или општеприхваћеним правилима међународ-
ног права и потврђеним уговорима, осим у поступку који се води због 
прибављања таквих доказа�.

Дакле, да би одређени доказ могао бити коришћен у кривичном 
поступку, он мора бити допуштен. Допуштеност одређеног дока-
за значи његову законитост, односно законитост његове употребе 
за утврђивање истине (Самарин, Стоянов, 139). Управо се вредност 
доказа у кривичном поступку за расветљавање и решење кривичне 
ствари заснива на њиховој законитости (Димитријевић, 194). Тако, 
примера ради, као доказ се не може користити: исказ сведока у вези са 
којим је сведок правноснажно осуђен за кривично дело Давање лаж-
ног исказа, или оно што су полицијски службеници чули док су држа-
ли телефон окривљеном када је разговарао са другим окривљеним без 
наредбе о тајном надзору комуникације (Пресуда Апелационог суда у 
Београду Кж-1 902/15 од 29.10.2015. године). Поред тога, питање вре-
менске димензије законитости цени се у време прибављања одређеног 
доказа, односно према процесном закону који је био на снази у време 
предузимања процесне радње (Пресуда Апелационог суда у Београ-
ду – Посебног одељења Кж1-По1. 21/10 од 18.11.2011. године и пре-
суда Окружног суда у Београду – Посебног одељења К-По1. ��/10 од 
11.11.2009. године; наведено према Трешњев, 239).

Такође, одређени доказ може бити и делимично законит, када се из-
дваја само његов део. Најчешће, реч је о исказима одређених кривич-
нопроцесних субјеката. У том смислу, део исказа полицијског служ-
беника који се односи на садржину обавештења добијених од оштеће-
них не може се користити као доказ у кривичном поступку (Пресуда 
Основног суда у Параћину 2К-425/10 од 22.0�.2010. године и Решење 
Апелационог суда у Крагујевцу Кж-1.5212/10 од 2�.11.2010. године).

ЗКП регулисао је начин поступања са незаконитим доказима. Пос-
тупање се састоји из три фазе: 1. издвајање из списа и стављање у по-
себан запечаћен омот; 2. чување код судије за претходни поступак; 
3. уништавање по правноснажном окончању кривичног поступка. 
Ипак, ЗКП није регулисао поступање са делимично незаконитим до-

докази могу користити у поступку (Законик о кривичном поступку Црне Горе, „Службени лист 
Црне Горе” бр. 57/2009, 49/2010, 47/2014 – одлука УС, 2/2015 – одлука УС, 35/2015, 58/2015 – др. 
закон и 28/2018 – одлука УС).

� Шкулић наводи да је ЗКП прихватио доказну концепцију о „плодовима отровног дрвета” (eng. 
Fruit of the poisonous tree doctrine), (Шкулић, 201�: 189–192). За додатно о овој доктринивид. и 
Pitler, R. (19�8). The Fruit of the Poisonous Tree Revisited and Shepardized, 5�(3) California Law review.
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казима. Мишљења смо да такви докази треба да остану у списима, али 
да се, аналогно решењу за „потпуно” незаконите доказе, судска одлу-
ка не може заснивати на њима. Тако, примера ради, суд не би могао 
да издвоји CD са видео записом који садржи снимак окривљеног дан 
пре него што је започета примена посебних доказних радњи према 
њему, заједно са снимком који је настао применом посебних доказних 
радњи.

Судска одлука се не може заснивати на незаконитом доказу, а дру-
гачије поступање суда представљало би релативно битну повреду 
одредаба кривичног поступка. Наиме, незаконит доказ произвешће 
ефекат неваљаности пресуде само уколико се пресуда заснива на том 
доказу. С друге стране, уколико је очигледно да би, с обзиром на дру-
гу доказну грађу, и без тог доказа била донета иста пресуда (члан 438 
став 2 тачка 1 ЗКП), суд правног лека одлуку неће укинути.

Из законске дефиниције недозвољеног доказа произилази да је 
незаконит доказ онај који је сам по себи (материјална компонента) 
или по начину прибављања (процесна компонента – процесно погре-
шан начин прибављања)7 у супротности са у члану 1� ЗКП наведеним 
правним актима. С обзиром да ће процесна питања правилног начина 
прибављања аудио и видео записа као доказа бити обрађена у даљем 
излагању, на овом месту ћемо се задржати на материјалној компонен-
ти незаконитости доказа. 

Материјална компонента (не)законитости доказа у вези са видео 
и аудио записима као доказима – питање заштите приватности учес-
ника записа

Аудио и видео записи могу бити незаконит доказ пре свега у светлу 
кршења права на приватност. 

Право на приватност није изричито регулисано Уставом Републи-
ке Србије8, али постоји и јемчи се у правном систему Републике Ср-
бијена основу члана 8 Европске конвенције о људским правима и ос-
новним слободама9 – право на поштовање приватног и породичног 
живота10. Чланом 8 став 1 Конвенције прописано је да свако има пра-
во на поштовање свог приватног и породичног живота, дома и пре-

7 Шкулић наводи поделу на директне и индиректне незаконите доказе (Шкулић, 2005).
8 „Сл. гласник РС”, бр. 98/200�. За критику оваквог уставног решења вид. Симовић, 334.
9 Закон о ратификацији Европске конвенција за заштиту људских права и основних слобода са 

додатним протоколима – „Службени лист Србије и Црне Горе − Међународни уговори”, бр. 9/03, 
5/05 и 7/05 − исправка и „Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 12/10 и 10/15

10 За детаљније о другим међународним инструментима заштите права на приватност вид. код 
Плавшић, 201�.
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писке. Ипак, Европски суд за људска права не даје (ни дескриптивну) 
дефиницију приватног живота. Штавише, Суд не мисли да је могуће 
или неопходно дати свеохбухватну дефиницију појма приватан жи-
вот11, односно да је појам приватног живота широк и да га није могуће 
дефинисати на исцрпан начин12, што значи да Суд „екстензивно тума-
чи концепт приватности” (Симовић, 334). Ипак, Суд налази да појам 
„приватан живот” обухвата физички и морални интегритет личнос-
ти, укључујући следећа лична добра: име, пол, сексуални живот, тај-
ност преписке и телефонске и електронске комуникације, личне по-
датке и др. (наведено према Прица, 447) Право на приватност је делом 
регулисано и Законом о јавном информисању и медијима13. Чланом 
80 став 1 прописано је да у право на приватност (приватан живот и 
лик) спадају информација из приватног живота, лични запис (писмо, 
дневник, забелешка дигитални запис и сл.), запис лика (фонографски, 
цртани, филмски, видео, дигитални и сл.) и запис гласа (магнетфонс-
ки, грамофонски, дигитални и сл.).

Ставом 2 члана 8 Конвенције прописана су ограничења овог пра-
ва14. Уставни суд Србије наводи три критеријума која морају бити ку-
мулативно испуњена приликом ограничења овог права: 1) да је такво 
ограничење прописано законом; 2) да је у сваком конкретном случају, 
на начин и под условима прописаним законом, утврђено постојање 
оправданог и неопходног јавног интереса за ограничење, тзв. леги-
тимни циљ; 3) да је то неопходно у демократском друштву (Одлука 
Уставног суда Србије Уж – 303/014 од 23.0�.201�.године)15. Сматра-

11 Costello-Roberts v. the United Kingdom, 25 March 1993, Series A no. 247-C, доступно на http://www.
refworld.org/cases,ECHR,3ae�b�f08.html, последњи пут приступљено 14.11.2018. године.

12 Niemietz v. Germany, 1� December 1992, Series A no. 251-B, http://www.refworld.org/cases, 
ECHR,3f325�0b4.html, последњи пут приступљено 14. новембра 2018. године.

13 „Сл. гласник РС”, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/201� – аутентично тумачење.
14 „Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем ако то није у складу са законом и не-

опходно у демократском друштву у интересу националне безбедности, јавне безбедности или 
економске добробити земље, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или мо-
рала, или ради заштите права и слобода других”. Вид. члан 8 став 2 Конвенције.

15 „Уставни суд налази да питање да ли ограничење права на приватност у конкретном случају 
представља и повреду права из члана 8. Европске конвенције, зависи од оцене постојања наведе-
на три услова, односно оцене да ли су у оспореним пресудама испуњени напред наведени усло-
ви за дозвољено ограничење права на приватност. Међутим, Уставни суд има у виду да одредба 
члана 8. став 2. Европске конвенције код дозвољеног ограничења права на приватност подразу-
мева само акте јавне власти којима право на приватност појединца може да буде ограничено. У 
случају задирања у право на приватност од стране других правних субјеката (физичких и прав-
них лица), до повреде наведеног права, по мишљењу Уставног суда, може доћи у случају када 
судска одлука, донета у спору који је за предмет имао заштиту права приватности, није заснова-
на на уставноправно прихватљивој примени меродавног материјалног права и/или уколико об-
разложење теодлуке не задовољава стандарде правичног суђења, али и тада постојање повреде 
зависи од испуњености наведена три услова”.
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мо да су ови критеријуми прихватљиви, с обзиром да, с једне стране, 
промовишу принцип законитости у ограничењу права на приватност 
чиме се избегава самовоља извршне власти кроз прописивање подза-
конских аката за ограничење овог права, а истовремено, с друге стра-
не, довољно апстрактни да омогуће широко тумачење које ће омо-
гућити задовољење интереса јавности и критеријума које поставља 
Конвенција.

Кривична дела и кршење приватности – незаконити 
аудио и видео записи

Кривична дела која се јављају као релевантна за „прављење” неза-
конитих аматерских аудио и видео записа који се не могу користити 
у кривичном поступку јесу Неовлашћено прислушкивање и снимање 
(члан 143 Кривичног законика1�) и Неовлашћено фотографисање 
(члан 144 Кривичног законика). Оба кривична дела спадају у групу 
кривичних дела против слобода и права човека и грађана, конкрет-
није, оба кривична дела штите право на приватност, односно „сферу 
приватности појединца” (Стојановић, Делић, �0). На том ставу стоји 
и судска пракса17.

Не улазећи детаљно у анализу ових кривичних дела18, треба нагла-
сити да ће кршење права на приватност постојати уколико се радње 
извршња ових кривичних дела предузму неовлашћено, односно без 
пристанка пасивног субјекта или без овлашћења заснованог на зако-
ну. И самим незаконитим предузимањем посебних доказних радњи 
(процесни недостаци), односно незаконитим поступањем полиције, 
тужилаштва или суда, могу бити извршена наведена кривична дела 
(Ракочевић, �89). Такође, сачињени видео запис неће per se бити не-
дозвољен доказ уколико се не испуни услов осетног задирања у лични 
живот, односно предаје или показивања снимка трећем лицу или на 
други начин омогућавања да се са њим упозна. Други облик кривич-

1� „Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014 и 94/201�.

17 ЗКП не прописује услове под којима се могу користити фотографије или звучни и видео снимци 
као доказ у кривичном поступку. Међутим, нема законских сметњи да се користе такви докази 
под условом да нису настали на начин којим би се остварила обележја кривичног дела Неовла-
шћено прислушкивање и снимање из чл. 143 Кривичног законика, Неовлашћено фотографи-
сање из члана 144 Кривичног законика или ког другог кривичног дела (Закључак усвојен на 
заједничкој седници Кривичног одељења виших судова са подручја Апелационог суда у Кра-
гујевцу, одржаној дана 24.10.2014. године).

18 За детаље вид. Стојановић, Делић, �0–�1, Стојановић, 509–514, Лазаревић, 545–549, Срзентић et 
all, 215–223.
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ног дела Неовлашћено фотографисање је прилично јасан, док питање 
осетног задирања у лични живот завређује значајнију пажњу19.

Поједини случајеви изричите (законске) 
дозволе сачињавања записа

Закон о јавном информисању и медијима – ограничење 
права на приватност

Закон о јавном информисању и медијима прописао је листу разло-
га који ограничавају право на приватност у смислу овог закона (подв. 
аут.). Ипак, иако ти разлози служе остваривању права грађана на ин-
формисање односно обавештавање, могу послужити и као користан 
критеријум у оцени да ли се одређени видео или аудио запис може ко-
ристити у кривичном поступку у смислу његове допуштености. 

Наиме, Законом о јавном информисању и медијима прописа-
на су два одступања од права на приватност (односно, законским 
термином,у случају сачињавања аудио и видео записа, од права на 
лични запис лица): 1) драговољно одступање – пристанак титулара 
права на приватност (члан 80 и 81 Закона); 2) одступање због инте-
реса јавности. У другом случају потребно је да на постављеној скали 
заштите интереса превагне тас интереса јавности над интересом да 
се спречи објављивање личног записа20. Један од exempli causa наве-
дених случајева могућег одступања од права на приватност је неод-
ређени појам „интереса правосуђа”. Судска пракса ће одредити појам 
„интереса правосуђа”, но сматрамо да би га, свакако, требало рест-
риктивније тумачити. У супротном, поједини институти били би обе-
смишљени (нпр. посебне доказне радње).

Закон о приватном обезбеђењу – право на приватност 
и опште безбедносне мере

Питање коришћења аудио и видео записа као доказа у кривич-
ном поступку нарочито се актуелизовало са развојем приватног 

19 За детаље вид. Стојановић, 512.
20 Закон о јавном информисању и медијима користи се системом генералне клаузуле прописујући 

ова ограничења, а затим exempli causa наводи који случајеви подпадају под појам одступања од 
права на приватност због интереса јавности (вид. члан 82 став 2 Закона).
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обезбеђења, а нарочито са почетком употребе сигурносних система 
за снимање слике и звука, тзв. „сигурносних камера”. Такви уређаји 
имају као првенствени циљ заштиту људи и имовине (опште безбед-
носне мере). Поставља се питање да ли овако сачињени аудио и видео 
записи могу да се користе као доказ, с обзиром да наведени уређаји 
првенствено служе заштити приватног интереса. Пре тога треба ис-
таћи напомену да су често овакви извори сазнања за извршено кри-
вично дело од примарног значаја у доказивању кривичних дела. 

Са материјалног аспекта посматрано, Закон о приватном обез-
беђењу прописује да, када се послови заштите објеката или простора 
који се користе за јавну употребу врше уз употребу уређаја за снимање 
слике, правно лице и предузетник за приватно обезбеђење дужни су 
да на видљивом месту истакну обавештење да је објекат или простор 
заштићен видео обезбеђењем (подв. аут.), а корисник услуга је обаве-
зан да то прихвати и архивиране снимке чува најмање 30 дана и да их, 
на захтев, стави на увид овлашћеном полицијском службенику (члан 
32 Закона). Ratio legis обавештења је да се обезбеди пристанак лица 
које се снима. Иако prima facie постављање оваквих уређаја не може 
осетно задрети у приватан живот лица које се снима, у смислу кри-
вичног дела Неовлашћено фотографисање, могу се замислити и суп-
ротне ситуације. Примера ради, сексуални однос на јавном месту са 
жељом да то нико не види (не снима). Такође, чињеница да полицијс-
ки службеници имају право да захтевају увид у сачињене снимке, као 
и да је најчешће у питању „снимање јавних површина, јавних објеката 
и просторија, зграда државних органа као и других објеката и просто-
ра у којима се снимање обавља из безбједносних разлога” (Ракочевић, 
2012: 920–921) говори у прилог ставу да се овакви записи могу корис-
тити у кривичном поступку. Управо се водећи критеријумом „опште 
безбедности” путем аналогије може се доћи до закључка да се на исти 
начин могу користити и видео записи тзв. полицијских камера. 

Прибављање аудио и видео записа 
који се могу користити као доказ

Пре него што се упустимо у разматрање проблематике прикупљања 
аудио и видео записа који у кривичном поступку могу бити коришће-
ни као доказ и поступања са њима, неопходно је направити неколико 
терминолошких напомена које ће нам бити корисне у даљој анализи. 
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Под овим подразумевамо прављење јасне разике између термина до-
каз и доказно средство које користи законодавац, теорија и пракса, а 
који се, чини нам се, врло често употребљавају погрешно. 

Докази би се могли дефинисати као „сваки доказни основ или раз-
лог садржан у одређеном доказном средству који говори о истинитос-
ти неке чињенице важне за поступак” (Грубач, Васиљевић, 2014: 195). 
Доказно средство јесте „начин или метод чијом применом суд, однос-
но, орган кривичног поступка, у кривичном поступку изводи доказе, 
односно стиче доказне закључке у погледу постојања или непостојања 
одређене кривичноправно или кривичнопроцесно релевантне чиње-
нице (...) из чега произилази да сама радња као конкретан начин или 
метод доказвања којим се стиче одређени доказни закључак, пред-
ставља доказно средство” (Шкулић, 201�: 182). Доказна радња јесте 
начин да се из доказног средства прибави доказни материјал (доказ).

Члан 82 ЗКП прописује да се докази прикупљају и изводе у скла-
ду са одредбама ЗКП, као и на други законом предвиђен начин, док 
у одредбама чланова 84-1�0 набраја доказне радње, али не и доказна 
средства. У том смислу, чињенице у кривичном поступку могу се до-
казивати свим доказним средствима, докле год је то у складу са чла-
ном 1� став 1 ЗКП (Грубач, Васиљевић, 2014: 195, Илић et all, 245). 
Иако законодавац више21 не наводи могућност да се аудио и видео за-
писи који су сачињени мимо доказне радње из члана 1�� ЗКП корис-
те као доказ, одредбе ЗКП ипак остављају могућност да такви записи 
буду коришћени у кривичном поступку, под условом да се не ради о 
незаконитим доказима (о чему је већ било речи).

Аудио и видео записи представљају тзв. дигиталне доказе. Диги-
тални доказ дефинише се као „било која информација генерисана, об-
рађивана, ускладиштена или пренесена у дигиталном облику на коју 
се суд може ослонити као меродавном, тј. свака бинарна информа-
ција, састављена од дигиталних 1 и 0, ускладиштена или пренесена 
у дигиталној форми, као и друге могуће копије оргиналне дигиталне 
информације које имају доказујућу вредност и на које се суд може ос-
лонити, у контексту форензичке аквизиције, анализе и презентације” 
(Петровић, 2). Специфичност ових доказа лежи у чињеници да се на-
лазе у дигиталној форми (Лукић, 182) – забележени су на одређеном 

21 Раније важећи Законик о кривичном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 70/2001, �8/2002 и 
”Службени гласник РС”, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 4�/200�, 49/2007, 122/2008, 20/2009, 
72/2009, 7�/2010) је у члану 132а дефинисао услове под којима је могуће користити аудио и ви-
део записи који су настали без сагласности окривљеног.
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електронском носиоцу података – мобилном телефону, компјутеру, 
камери, носачу звука.

Прикупљање оваквих доказа, дакле, захтева да орган који их при-
бавља поседује барем основно информатичко знање које се односи на 
коришћење и функционисање ових уређаја.

Са кривичнопроцесног аспекта, поступак прибављања аудио и ви-
део материјала зависиће од тога где су записи забележени.

Прва ситуација ће постојати када је аудио или видео снимак забе-
лежен на меморији тзв. уређаја за аутоматску обраду података22. Под 
овим уређајима најчешће се подразумева компјутер, мобилни теле-
фон23, али сваки онај уређај на коме се овакви записи могу сачувати, а 
који су са развојем технике све бројнији и разноврснији.

Да би се овакви записи могли прибавити, први корак јесте оду-
зимање уређаја на којима су ти подаци забележени, што се чини по-
моћу доказне радње привременог одузимања предмета. Наиме, члан 
147 став 3 ЗКП изричито предвиђа да у предмете који се могу одузети 
спадају и уређаји за аутоматску обраду података и уређаји и опрема 
на којој се чувају или се могу чувати електронски записи.

Следећи корак јесте само прибављање снимака са ових уређаја. Са 
тим у вези намеће се неколико питања. Прво такво јесте да ли претра-
живање оваквих уређаја ради проналажења снимака јесте претресање 
уређаја за аутоматску обраду података, у смислу члана 152 став 3 ЗКП, 
или се ради о увиђају покретних ствари у смислу члана 135 ЗКП. Раз-
ликовање ове две процесне радње може имати значајне импликације 
на практично поступање органа поступка, будући да се, сходно од-
редби члана 152 став 3, претресање оваквих уређаја може предузети 
само уз наредбу судије за претходни поступак. 

Увиђај се предузима када је за утврђивање или разјашњење неке 
чињенице у поступку потребно непосредно опажање органа поступ-

22 ЗКП не дефинише појам уређаја за аутоматску обраду података, али КЗ у члану 112 тачка 33 сад-
ржи дефиницију рачунара – то је сваки електронски уређај који на основу програма аутоматски 
обрађује и размењује податке; оваква дефиниција довољно је широка да би се под њу могли под-
вести уређаји попут компјутера, „паметних” телефона, таблета, као и модернијих уређаја, попут 
сатова опремљених камером и слично. 

23 Мобилни телефони се могу сматрати уређајима за аутоматску обраду података, у смислу члана 
152. став 3. ЗКП, имајући у виду опремљеност мобилних телефона, могућности приступа интер-
нету и размене мејлова и других електронских података а при чему се електронски записи могу 
чувати у различитим фајловима у самом телефону те по предлогу јавног тужиоца суд може на-
редити њихово претресање у смислу одредбе члана 155. ЗКП али истовремено, уколико се спро-
води истрага, може се наредбом јавног тужиоца одредити вештачење мобилног телефона и ње-
говог садржаја, Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда 4.4.2014. године)
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ка (члан 133 став 1 ЗКП). Он пре свега подразумева чулно опажање, 
и то чулом вида, али и другим чулима (Бејатовић, 294). Са друге стра-
не, претресање јесте радња којом се задире у суштину ствари која се 
претреса, односно, не ограничава се само на чулно опажање, већ под-
разумева претраживање свих уређаја ради трагања за одговарајућим 
снимцима, што укључује претрагу краткотрајне и дуготрајне мемо-
рије – РАМ, РОМ, и тврдих дискова (Ивановић, 13). 

Из претходно реченог, произлази да је доказна радња увиђаја ве-
ома ограниченог обима када се ради о уређајима за аутоматску об-
раду података. Наиме, будући да проналажење снимака подразумева 
претрагу меморије оваквих уређаја – дакле, на неки начин, задирање 
у суштину самог предмета, која превазилази границе пуког чулог опа-
жања, произлази да би се увиђај могао ограничити само на утврђи-
вање садржине оваквих уређаја – пописивање датотека које се у њему 
налазе. Са друге стране, свако отварање фајлова, па, са тим у вези, и 
репродукција видео снимака да би се утврила њихова садржина, била 
би доказна радња претресања. Овде се мора имати у виду и чињени-
ца да репродукција оваквих снимака представља задирање и повреду 
људских права у много већој мери него само бележење чињенице да 
неки такав запис постоји. Будући да се у стадијумима кривичног пос-
тупка у којима јавни тужилац има водећу улогу (предистражни и ис-
тражни поступак) суд појављује као нека врста гаранта очувања људ-
ских права, мишљења само да би, сходно преходно реченом, и овде 
улога суда била да процени да ли интереси вођења кривичног пос-
тупка претежу над правом на приватност појединца чији су лик и(ли) 
глас на таквом снимку забележни24.

Овакав закључак доводи нас, међутим, до практичног проблема. 
Као што је већ речено, претресање ових уређаја не може се спровес-
ти без одговарајуће наредбе судије за претходни поступак. Законо-
давац је, због чињенице да је у одређеним ситуацијама ради потреба 
хитног поступања немогуће претходно прибавити наредбу, дозволио 
претресање стана и других просторија и лица и без наредбе, а на ос-
нову законског овлашћења. Како можемо замислити да и код претре-
сања уређаја за аутоматску обраду података постоји потреба да се у 
најкраћем року изврши овакво претресање (нпр. зато што предстоји 
или је започело брисање података са рачунара), у теорији се предлаже 
24 У пракси се дешава да се за потребе остваривања начела ефикасности кривичног поступка до-

носе наредбе о тзв. информатичком вештачењу које су садржински идентичне са наредбама о 
претресању уређаја за аутоматску обраду података и опреме на којима се они чувају или се могу 
чувати електронски записи.
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да се и у овом случају дозволи могућност да се ова доказна радња преду-
зима и без наредбе судије за претходни поступак (Писарић, 235–23�).

Следеће питање које нам се намеће јесте ко може вршити претре-
сање ових уређаја како би се пронашли одговарајући аудио или видео 
записи. Говорећи о претресању уређаја за аутоматску обраду пода-
така, ЗКП у члану 152 став 3 наводи да се ово претресање, може по 
потреби, вршити уз помоћ стручног лица. Са друге стране, говорећи 
о садржини наредбе, ЗКП у члану 155 став 2 тачка 4 наводи да наред-
ба мора да садржи назив органа који ће претресање да обави. Пос-
тавља се питање ко фактички може предузети радњу претресња – да 
ли то може бити вештак информатичке струке, будући да он, de facto, 
није орган? Мишљења смо да се у овом случају ради само о несрећној 
формулацији законодавца која није имала интенцију да онемогући да 
вештаци предузимају радње претресања, већ је овде оправдано тума-
чење применом принципа argumentum a contrario. Ово поготово што 
претресање уређаја за аутоматску обраду података захтева искључи-
во знања из информатике, док претресање стана и других просторија 
и лица захтева учешће полиције и(ли) јавног тужиоца јер су за потоњу 
врсту претресања потребно познавање превасходно правила крими-
налистичке технике. Друга могућност јесте да се ова радња предузима 
уз учешће стручног лица, али ће фактички стручно лице – вештак и у 
овом случају предузимати конкретне радње претраживања података, 
наравно, уз инструкције јавног тужиоца или припадника полиције. 

Посебан проблем је ситуација када се аудио или видео снимак који 
се може употребити у кривичном поступку налази на друштвеним 
мрежама. Друштвене мреже у данашње време постају веома важан из-
вор и преносилац информација, а развој и лака доступност рачунара, 
мобилних телефона, таблета и сличних уређаја допринела је масовној 
употреби платформи као што су Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. 
Чињеница да су милиони корисника свакодневно повезани путем на-
ведених мрежа омогућава веома лако ширење и преношење података 
на овај начин, те сваки садржај који је на ове мреже постављен постаје 
лако доступан корисницима у свим деловима света. 

Будући да члан 282 став 1 ЗКП говори о поступању јавног тужио-
ца у ситуацији када „сазна за кривично дело на други начин” – дакле 
не из кривичне пријаве, јасно је да јавни тужилац мора да реагује на 
сваку вест о кривичном делу која и посредно указује да је изврше-
но кривично дело (основ сумње). Дакле, stricto sensu, уколико би се 
аудио или видео запис кривичног дела појавио у електронским ме-
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дијима или на друштвеним мрежама, јавни тужилац има обавезу да 
реагује уколико би се радило у кривичном делу које се гони по служ-
беној дужности. С тим у вези, први корак у расветљавању постојања 
кривичног дела јесте прибављање таквих снимака. У пракси, ови по-
даци се прибављају преузимањем аудио или видео записа, који могу 
служити као доказ, од стране полиције. Уколико би постављени за-
пис у међувремену био скинут са интернета, јавни тужилац могао би 
да се обрати електронским медијима ради достављања тих снимака, 
што би они, а сходно одредби која налаже свим органима и правним 
лицима да јавном тужиоцу достављају обавештења на његов захтев, 
били дужни да учине. Када су у питању снимци са друштвених мре-
жа, чак и када се орган поступка обрати овим мрежама са затевом 
достављања обрисаних података, најчешће не наилазе на позитиван 
одговор, а друштвене мреже се позивају на њихове политике приват-
ности (eng. Privacy Policy).

Што се тиче друштвених мрежа, најправилније би било да се спор-
ни аудио или видео запис одмах приликом прегледања преузме (eng. 
download). Остаје спорно у теорији и у пракси каква је правна при-
рода тог преузимања, али је јасно да би се оно могло тешко уклопити 
у доказне радње побројане у ЗКП. Стога сматрамо да би овакво пос-
тупање органа поступка требало регулисати као sui generi sдоказну 
радњу, с тим да би се аутетнтичност тих аудио и видео записа могла 
утврђивати вештачењем.

Посебан проблем може да представља ситуација када су одређе-
ни нпр. Facebook или Instagram профили „закључани” односно, када 
корисници ових профила не дозволе да њихове објаве буду доступне 
јавно, већ само одређеном кругу људи (нпр пријатељима на Facebook-
y). Амерички судови сматрају да нема кршења права приватности у си-
туацији када се фотографија која се налази на закључаном Facebook 
профилу прибави тако што је органу достави сведок који је са окривље-
ним био пријатељ на друштвеној мрежи (Murphy, Fontecilla, 8–9). 

Валидност доказа

За разлику од других доказа који се користе током кривичног пос-
тупка, код аудио и видео записа посебно проблематично може бити 
питање њихове аутентичности. Наиме, вртоглаво брзи развој техно-
логије довео је до могућности да се, уз помоћ компјутерских програ-
ма, веома лако изврши преправљање електронских података, почев 
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од пуког скраћивања аудио и видео снимака, преправљања фотогра-
фија, па до монтаже целокупних аудио и видео записа. У том смислу, 
питање аутентичности таквог доказа могао би решити једино вештак 
информатичке струке, чији би задатак био да утврди да ли је одређени 
електронски запис био предмет преправљања или дораде.

Следеће питање повезано са аутентичношћу аудио и видео снимка 
може бити и питање на који начин се ће се извршити идентификација 
лица које се појављује на видео или аудио снимаку. ЗКП у одредбама 
које се односе на препознавање окривљеног говори о могућношћу да 
се оно изврши и путем препознавања гласа (члан 90 став 4 ЗКП), док 
одредба члана 141 став 3 уводи могућност да се од окривљеног, сведо-
ка, или другог лица, ради утврђивања чињеница у поступку узме узо-
рак гласа ради упоређивања. Такође, могуће је идентификацију лица 
која се налазе на видо снимку извршити и путем антрополошког ве-
штачења. Код нас се ове врсте вештачења најчешће поверавају Наци-
оналном криминалистичко-техничком центру, а идентификација се 
врши упоређивањем тзв „биометријских тачака” (Стојадиновић, 10) 
лица на снимку и лица чији се идентитет утврђује.

Закључна разматрања

Како је то у раду објашњено, аудио и видео записи имају изузетан 
значај за утврђивање чињеница у кривичном поступку. Могуће је да 
на тим записима буде осумњичени пре, за време и након кривичног 
дела, чињенице које су од значаја за доказивање итд.

Тумачењем одредаба ЗКП, који не регулише питања (не)дозво- 
љености ове врсте доказа, њиховог прикупљања и извођења на глав-
ном претресу, али и систематским тумачењем – повезивањем норми 
ЗКП са другим норма правног система, долази се до закључка да је 
коришћење аудио и видео записа као доказа дозвољено. Један од мо-
гућих препрека за њихово коришћење је право на приватност учесни-
ка записа. Међутим, бројна ограничења које постављају Конвенција и 
домаће законодавство, али и тумачења судова у Републици Србији по 
овом питању, донекле умањују значај наведеног права у савременом 
друштву и „табају стазу” за коришћење аудио и видео записа као до-
каза. 

Ипак, и поред начелне дозвољености, орган поступка који при-
купља наведене доказе мора да води рачуна да они не буду прикупље-
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ни на процесно погрешан начин, како би остварили своју сврху и 
били коришћени као доказ у кривичном поступку

Мишљење аутора је да би свакако било адекватније да ова питања 
у будућности поново буду предмет регулисања ЗКП, како би се у пот-
пуности остварило право државе на кажњавање (ius puniendi), одно-
сно да би се остварило право одбране на правичан поступак (eng. fair 
trial), а избегла различита тумачења.
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Summary

Interest in audio and video recordings has significantly increased with the development 
of technology and the Internet. Since the content of these records is diverse, it is possible that 
some of them can be relevant for criminal proceedings. For these reason, the possibility of using 
„amateur audio and video recording” in the criminal procedure has actualized, with the excep-
tion of Special Investigative Actions. Many theoretical and practical problems have arisen from 
this question: how to keep the legality of this evidence, how to obtain them, but also how to take 
them at the hearing, especially considering that certain types of audio and video recording less 
or more violate the right to private life of their participants, and that their use is no longer regu-
lated by the Code of Criminal Procedure. The aim of the paper is to identify the conditions un-
der which audio and video recordings can be used as lawful evidence, as well as how to legally 
obtain and take them at the hearing. The basic hypothesis of this paper is: Although the Crimi-
nal Procedure Code does not regulate audio and video recording as evidentary action, we con-
sider that, in a large number of cases, it is permitted to use these recordings as evidence.
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 
КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА ФАЛСИФИКОВАЊА 
И ЗЛОУПОТРЕБЕ ПЛАТНИХ КАРТИЦА 

Сажетак: Упоредно са позитивним ефектима употребе платних картица у електронс-
ком банкарству, долази до испољавања различитих негативних ефеката, односно обли-
ка криминалитета који се односи на фалсификовање и злоупотребу платних картица. 
Обзиром да се ради о комплексном проблему, биће кривичног дјела фалсификовања и зло-
употребе платних картица, прописано је кроз више радњи, односно израду, преиначење, 
употребу и сл. С тим у вези циљ овог рада је да се компаративном анализом радњи извр-
шења овог кривичног дјела и кривичних закона, у односу на више земаља региона, сагледају 
сличности и разлике, на основу којих би се могло доћи до одређених закључака, који би у 
научном и практичном смислу могли да послуже у погледу адекватног законског дефини-
сања овог проблема.
Кључне ријечи: Платна картица, кривично дјело, израда, преиначавање, употреба. 

Увод

У веома великој тржишној конкуренцији на подручју финансијс-
ког сектора, банке свој систем пословања усавршавају и нуде брзе, 
ефикасне и савремене пословне производе. Интернет, аутоматиза-
ција пословних активности, електронско банкарство, трансакције 
путем банкомата, плаћања платном картицом, интернет плаћања, ко-
ришћење ПОС терминала и слично, представљају нова научно-тех-
ничка достигнућа која банкарско пословање чине савременим и ефи-
касним. Сви техничко-технолошки проналасци, па и они који се од-
носе на банкарство, имају своју негативну страну која се са крими-
налног аспекта испољава у стварању нових појавних облика крими-
налитета (Кресоја, Кирков, 2011: 1). Прецизније речено, убрзан развој 
технике и пружања услуга, убрзао је развој (modusa operandi), који се 
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свакодневно прилагођава промјенама на тржишту пословања плат-
ним картицама (Јеленски и сар., 2013: 372). 

Платна картица је савремени инструмент безготовинског плаћања 
која врши три функције, и то: средство безготовинског платног про-
мета, инструмент кредитирања корисника и опште прихваћено ин-
тернационално и национално средство плаћања. Она је једна врста 
легитимације којом се власник овлашћује за безготовинско плаћање 
(Зечевић, 2009: 305). 

Кривични законик Републике Србије, Кривични законик Репуб-
лике Црне Горе, Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине, 
Кривични законик Републике Српске, Кривични закон Републике 
Хрватске и Кривични законик Републике Македоније, на различите 
начине пружају кривичноправну заштиту платним картицама, а нај-
чешће се кривичноправна заштита пружа кроз инкриминацију сле-
дећих кривичних дјела: Фалсификовање кредитних картица и карти-
ца безготовинског плаћања или Фалсификовање и злоупотреба плат-
них картица, Издавање чека и средстава безготовинског плаћања без 
покрића, Недозвољено бављење банкарском дјелатношћу, Прављење, 
набављање и давање другом средстава за фалсификовање, и Фалси-
фиковање јавне исправе. 

Међутим без обзира на остала кривична дјела, примарна инкри-
минација је прописана кривичним дјелом, „Фалсификовање кредит-
них картица и картица безготовинског плаћања или Фалсификовање 
и злоупотреба платних картица”. 

Прописивањем кривичног дјела фалсификовања кредитних и ос-
талих картица безготовинског плаћања, настоје се сузбити разли-
чити облици злоупотребе инструмената безготовинског плаћања, 
било да се ради о изради лажних, преиначењу правих или о употре-
би таквих фалсификованих инструмената безготовинског плаћања 
(Томић, 2007: 194). Предметно кривично дјело је обзиром на велики 
број законских и подзаконских прописа који уређују област елект-
ронског банкарства, бланкетног карактера, односно на тај начин се, 
с легислативно-техничког становишта избјегавају опширни законс-
ки описи бића кривичног дјела који ни тако постављени не би били 
потпуни. 
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Кривично дјело фалсификовања и злоупотребе 
платних картница у различитим кривичним законима

Као што је већ констатовано, у различитим државама и кривичним 
законима се на различите начине дефинише кривично дјело фалси-
фиковања и злоупотребе платних картица.

У Босни и Херцеговини кривична дјела против привреде и платног 
промета спадају у она кривична дјела у којима је надлежност за њихо-
во регулисање подијељена између БиХ и ентитета. Стога у Кривичном 
законику Републике Српске, и Кривичном закону Федерације Босне и 
Херцеговине, имамо кривична дјела којима се штите привредни сис-
теми Републике Српске и Федерације БиХ, док се кривичним дјелима 
из КЗБиХ штити привредни систем на нивоу БиХ (Бабић, 2014: 3�2). 
У конкретном случају Кривични закон БиХ не прописује кривично 
дјело фалсификовања кредитних картица и картица за безготовинско 
плаћање, односно кривичноправна заштита у овом погледу прописан 
је ентитетским законима.

Кривично дјело фалсификовања кредитних картица и картица за 
безготовинско плаћање, је примарно кривично дјело у области фал-
сификовања и злоупотребе платних картица у Кривичном законику 
Републике Српске. Инкриминисано је у глави кривичних дјела про-
тив правног саобраћаја, чланом 354. који гласи: „(1) Ко направи лаж-
ну кредитну или картицу за безготовинско плаћање или ко преиначи 
такву праву картицу у намјери да је употреби као праву или ко так-
ву лажну картицу употријеби као праву, казниће се новчаном казном 
или затвором до једне године. (2) Ако је учинилац дјела из става 1. 
овог члана употребом картице прибавио имовинску корист, казниће 
се новчаном казном и затвором до једне године. (3) Ако је учинилац 
дјела из става 1. овог члана прибавио имовинску корист у износу који 
прелази 10.000 КМ, казниће се затвором од једне до осам година, а ако 
тај износ прелази 50.000 КМ, казниће се затвором од двије до десет 
година (Службени гласник Републике Српске, број: �4/17, члан 354. 
Кривичног законика Републике Српске). 

Република Српска је током 2017. године донијела потпуно нови 
кривични закон, односно Кривични законик Републике Српске. Међу-
тим, интересантно је да законодавац приликом инкриминације кри-
вичног дјела фалсификовања кредитних картица и картица за безго-
товинско плаћање, није препознао новонастале техничко – технолош-
ке и друштвене промјене у овом погледу, односно важност овог сав-
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ременог облика криминалитета. Прецизније, без обзира на чињеницу 
да се платни промет платним картицама константно усавршава, и да 
у корак с тим иде и криминалитет, законодавац остаје на традицио-
налној инкриминацији која је практично била важећа прије појављи-
вања савремених платних картица у платном промету. У предходном 
кривичном закону, ово кривично дјело је било прописано готово на 
идентичан начин, с тим што је припадало групи кривичних дјела про-
тив привреде и платног промета. Измјене у новом закону односе се 
на став два, гдје се за квалификовани облик у односу на прибављање 
имовинске користи употребом платне картице, прописује блажа сан-
кција, односно казна затвора до једне, умјесто до три године. Законо-
давац потпуно неоправдано ублажава одговорност у односу на пред-
метно кривично дјело, што индиректно указује на недовољно разу-
мијевање овог проблема. 

Кривични закон Федерације БиХ, чланом 257. прописује кривич-
но дјело „Кривотворење кредитних и осталих картица безготовинс-
ког плаћања, које припада групи кривичних дјела против привреде, 
пословања и сигурности платног промета (Службени гласник Феде-
рације БиХ, број: 3�/03, члан 257. Кривичног закона ФБиХ). 

Предметно кривично дјело је у погледу бића кривичног дјела де-
финисано на сличан начин као у Кривичном законику Републике Ср-
пске. Компаративном анализом ова два кривична закона, односно 
предметног кривичног дјела, примјећују се значајне разлике у погле-
ду висине и врсте прописаних санкција, и у погледу групног заштит-
ног објекта. С тим у вези Кривични закник РС, без кривичноправне 
оправданости, прописује значајно блаже кривичноправне санкције за 
идентичне радње извршења, и не прописује изрицање заштитне мје-
ре одузимања предмета кривичног дјела, односно платних картица, 
средстава за фалсификовање и сл. 

Кривичним закоником Републике Црне Горе, прописано је да кри-
вично дјело „Фалсификовања и злоупотребе платних картица”, при-
пада групи кривичних дјела против платног промета и привредног 
пословања, односно прописано је у члану 2�0. који гласи: „(1) Ко на-
прави лажну платну картицу или ко преиначи праву платну картицу у 
намјери да је употреби као праву, или ко такву лажну платну картицу 
или туђу праву платну картицу која је неовлашћено прибављена на-
бави, држи или пренесе ради употребе или такву картицу употрије-
би, казниће се затвором до три године. (2) Онај који прибави против-
правну имовинску корист употребом фалсификоване платне картице 
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казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година. (3) У слу-
чају да дође до прибављања имовинске користи која прелази износ 
од три хиљаде еура, казниће се затвором од једне до осам година. (4) 
Ако је дошло до прибављања имовинске користи која прелази износ 
од тридесет хиљада еура, учинилац ће се казнити затвором од двије до 
десет година (Службени глсник Црне Горе, број: 70/03. и др, члан 2�0. 
Кривичног законика Црне Горе).

Кривични законик Црне Горе обухвата три основне радње извр-
шења овог кривичног дјела, односно прављење, преиначавање и упот-
ребу платих каритца, без одређених посебности у односу на остале 
кривичне законе. Квалификовани облици углавном су везани за ви-
сину прибављене имовинске користи. 

У Кривичном законику Републике Македоније, чланом 274-б, про-
писано је кривично дјело „Израда и злоупотреба платних картица”. 
Поменуто кривично дјело се налази у групи кривичних дјела против 
јавних финансија, платног промета и привреде, односно гласи: „(1) 
Свако лице које направи лажну платну картицу са намјером да је 
употреби као праву, или посједује картицу са таквом намјером, или је 
даје другој особи на употребу, као и особа која користи лажну платну 
картицу као праву, казниће се затвором од шест мјесеци до пет годи-
на и новчаном казном. (2) Казном затвора из става један казниће се 
лице које прибави банковне податке о правим платним картицама и 
податке о власницима тих платних картица, у намјери да их користи 
за израду и коришћење лажних платних картица, или даје податке до-
бијене на такав начин другој особи са таквом намјером. (3) Уколико 
учинилац из става један овог члана стекне значајну (већу) имовинску 
корист, биће кажњен затворском казном од једне до осам година. (4) 
Ако је кривично дјело из ставова (1,2,3) овог члана учињено од стране 
припадника групе, банде или друге злочиначке организације, учини-
оцу/има ће се изрећи казна затвора од најмање четири године. (5) Ако 
кривично дјело из овог члана учини правно лице, казниће се новча-
ном казном (Службени вјесник Републике Македоније број: 37/9�, и 
др. члан 274-б. Кривичног законика).

Кривични законик Републике Македоније у односу на остале кри-
вичне законе, прописује квалификовани облик овог кривичног дјела, 
односно тежу кривичноправну санкцију за извршиоце или извршио-
ца који предметно кривично дјело изрши дјелујући у оквиру групе. 
Ако се узме у обзир чињеница да Европска унија, односно ЕУРОПОЛ 
фалсификовање и злоупотребу платних картица сврстава у област ор-
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ганизованог криминалитета, и чињеница да се у пракси као извршио-
ци ових кривичних дјела, појављују организоване криминалне групе, 
јасно је да је предметно рјешење кривичноправно оправдано. Пред-
ност македонског закона је и у чињеници да се прописује одговор-
ност за правно лице, узимајући у обзир да се као извршиоци овог дје-
ла могу појавити и правна лица (банке, микрокредитне организације, 
остала привредна друштва). 

Кривични законик Републике Србије чланом 225. прописује кри-
вично дјело „Фалсификовање и злоупотреба платних картица, које 
гласи „(1) Ко направи лажну платну картицу или ко преиначи праву 
платну картицу у намјери да је употреби као праву или ко такву лаж-
ну картицу употреби као праву, казниће се затвором од шест месеци 
до пет година и новчаном казном. (2) Ако је учинилац дела из става 
1. овог члана употребом картице прибавио противправну имовинску 
корист, казниће се затвором од једне до осам година и новчаном каз-
ном. (3) Ако је учинилац дела из става 1. овог члана прибавио про-
тивправну имовинску корист у износу који прелази милион и петсто 
хиљада динара, казниће се затвором од две до дванаест година и нов-
чаном казном. (4) Казном из ст. 2. и 3. овог члана казниће се и учини-
лац који то дело учини неовлашћеном употребом туђе картице или 
поверљивих података који јединствено уређују ту картицу у платном 
промету. (5) Ко набави лажну платну картицу у намјери да је употре-
би као праву или ко прибавља податке у намери да их искористи за 
прављење лажне платне картице, казниће се новчаном казном или за-
твором до три године. (�) Лажне платне картице одузеће се. (Службе-
ни гласник Републике Србије, број: 104/13 и др, члан 225. Кривичног 
законика Републике Србије). 

У Републици Србији је до ступања на снагу новог Кривичног зако-
ника, фалсификовање и злоупотреба платних картица третирана као 
кривично дјело преваре и кривично дјело фалсификовања исправе. 
Међутим, у наведеном члану новог Кривичног законика, платна кар-
тица као средство безготовинског плаћања добила је посебну кривич-
ноправну заштиту (Ђокић, 2008:482). Кривични законик Републи-
ке Србије значајно шире у односу на остале кривичне законе, пружа 
кривичноправну заштиту платној картици, и прописује радње кри-
вичног дјела које не постоје у упоредним кривичним законима.

Кривични закон Републике Хрватске, прописује два кривична дјела 
која се примарно односе на платне картице, односно кривично дјело 
злоупотребе чека и платне картице и кривично дјело фалсификовања 
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исправе. У групи кривичних дјела којима се штити имовина, чланом 
239. Кривичног закона Републике Хрватске, прописано је кривично 
дјело, злоупотеба чека и платне картице, које гласи: „Ко злоупотребом 
чека или платне картице на чију употребу има право обавеже његовог 
издаваоца на исплату и на тај начин проузрокује имовинску штету, 
казниће се казном затвора до три године (Службене новине Републи-
ке Хрватске број: 144/12 и др, члан 239. Кривичног закона).

Кривично дјело фалсификовање исправе прописано је чланом 278. 
Кривичног закона Републике Хрватске, припада групи кривичних 
дјела фалсификовања, и гласи: „(1) Ко изради лажну исправу или пре-
иначи праву с циљем да се таква исправа уптреби као права или ко та-
кву исправу набави ради употребе или је употреби као праву, казнит 
ће се казном затвора до три године. (2) Казном из ставка 1. овог члана 
казнит ће се ко обмане другога о садржају какве исправе и овај стави 
свој потпис на ту исправу, држећи да се потписује под какву другу ис-
праву или под какав други садржај. (3) Ко кривично дјело из става 1. 
и 2. овог члана изврши у погледу јавне исправе, тестамента, мјенице, 
чека, платне картице или јавне или службене евиденције која се мора 
водити на основу закона, казнит ће се казном затвора од шест мјесеци 
до пет година. (4) За покушај кривичног дјела из става 1. и 2. овог чла-
на извршилац ће се казнити (Службене новине Републике Хрватске, 
број: 144/12 и др. члан 278. Кривичног закона).

Кривични закон Републике Хрватске прописује заштиту платне 
картице, на значајно другачији начин у односу на упоредна крвич-
ноправна законодавства, односно кривично дјело злоупотребе чека и 
платних картица, поред значајно уже инкриминације, припада групи 
кривичних дјела против имовине, док се случајеви фалсификовања 
прописују у оквиру кривичног дјела фалсификовања исправе. Овакво 
рјешење произилази из чињенице, да је Кривичним законом Републи-
ке Хрватске, платна картица дефинисана као јавна исправа, односно 
изједначена је са мјеницом, хартијом од вриједности и сл. 

Као што се може видјети из нормативне регулативе, приликом ин-
криминације овог кривичног дјела, у свим кривичним законима зе-
маља региона, обухваћене су три криминалне дјелатности, крађа и 
сакупљање података са платних картица, затим израда фалсифико-
ваних картица и коначно њихово коришћење, односно злоупотреба 
(Кресоја и сар., 2013: 34). 
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Израда лажне платне картице

Израда лажне платне (кредитне) картице или картице безготовин-
ског плаћања је један од облика радње извршења кривичног дјела у 
вези са фалсификовањем и злоупотребом платних картица, која је 
прописана у свим упоредним кривичним законима.

При одређивању појма лажне картице треба поћи од чињенице да 
је картица у суштини исправа тј. предмет који је подобан или одређен 
да служи као доказ какве чињенице која је од значаја за правне одно-
се. Под лажном картицом подразумијева се она картица која садржи 
изјаву особе која уопште не постоји или изјаву која се приписује осо-
би која је није дала, одлучно за појам лажне исправе, односно појам 
лажне картице је да она садржи изјаву коју није дао онај ко је назначен 
као издавалац. Код овог облика радње прави се картица која раније 
није постојала, што значи да се прави потпуно нова лажна картица, 
што се чини на начин да се као издавалац картице назначава одређена 
особа, која то заправо није. За постојање дјела је битно да се израда 
лажне кредитне или друге картице врши с циљем да се иста употреби 
као права, јер ако се не поступа с тим циљем, неће постојати ни ово 
кривично дјело (Томић, 2007: 194). Приликом израде платне картице, 
најчешће се као издавалац картице назначује особа која уствари није 
издавалац (Бабић и сар., 2005: 1100). 

 Дакле, израда лажне платне картице значи производњу једне ма-
терије или ствари која посједује одређена својства праве платне кар-
тице на основу којих се може употребљавати као права платна кар-
тица, односно на један начин упоредити са прављењем лажне ис-
праве или преиначењем исправе што по својој природи представља 
тзв. материјални фалсификат који подразумијева стварање, односно 
мијењање исправе у физичком, тј. материјалном смислу (Стојано-
вић, Делић, 2013: 319). Под прављењем се подразумијева израда лаж-
не платне картице од предмета или материјала који претходно није 
био права платна картица (Матијашевић, 2013: 121). Дакле, прављење 
лажне платне картице по својој природи садржи у себи имитацију, 
тј. прављење лажне платне картице представља израду лажне платне 
картице са одређеним елементима праве, који омогућавају њену упот-
ребу као праве. Није потребно да постоји потпуна имитација оргина-
ла, већ је довољно само да се ради о вјерној копији магнетног садржаја 
са траке оргиналне платне катице (Бабић и сар., 2005: 1101). Ове кар-
тице се зову „близнакиње” и оне се праве на основу података са праве 
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платне картице до којих се дође на незаконит начин (Кресоја и сар., 
2013: 134).

Ако лицe које је лажну платну картицу направило, такву лажну 
платну картицу употреби као праву, у том случају ће оно бити одго-
ворно само за употребу лажне платне картице, јер у том случају пос-
тоји привидни стицај, с обзиром да је прављење лажне платне кар-
тице, као претходни стадијум, супсидијарно употреби такве карти-
це као праве. Количина направљених платних картица не утиче на 
постојање дјела, али може бити узета у обзир код одмјеравања казне 
(Кресоја и сар., 2013: 134).

Преиначeње праве платне картице

Други облик радње извршења састоји се у преиначењу праве кре-
дитне картице или картице безготовинског плаћања, који такође про-
писују сви упоредни кривични закони.

Код овог облика се преиначује права кредитна картица или карти-
ца безготовинског плаћања мијењањем првобитно правно релеван-
тног садржаја картице (брисањем, исправљањем, мијењањем ријечи, 
додавањем нових бројева, ознака и сл.), без фалсификовања самог 
имена, односно назива издаваоца, чиме се мијења стварна садржина 
картице, њене вриједности, смисао, тако да изјава садржана у карти-
ци више није изјава стварног издаваоца картице односно корисника, 
власника картице (Томић, 2007: 194). Ово се углавном врши на тај на-
чин што се слип на коме се налази потпис власника платне картице 
брише и преправља другим потписом, како би се права платна карти-
ца могла користити за плаћање на ПОС терминалима од стране особе 
која није прави корисник те картице. Према томе, преиначењем праве 
платне картице мијењају се одређени заштитни елементи који омо-
гућавају њено несметано кориштење од стране особа које нису прави 
корисници те платне картице (Ивановић, 2011: 7).

Другим ријечима, преиначењем се мијења првобитно правно реле-
вантни садржај картице, због чега и изјава која је садржана у карти-
ци не припада стварном издаваоцу, односно власнику или кориснику 
картице (Томић, 2007: 194). Објект овог кривичног дјела може бити 
само права платна картица, тј. картица која служи као законско средс-
тво безготовинског плаћања. Према томе, свако преиначење плат-
не картице која је неважећа или поништена на тај начин да се таквој 
платној картици даје изглед праве, не представља преиначавање пра-
ве платне картице, већ прављење лажне платне картице. Преиначење 
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праве платне картице мора бити учињено са намјером њене употребе 
као праве, непреиначене платне картице. Ако нема ове намјере, само 
преиначавање платне картице неће бити кривично дјело. Кривично 
дјело је свршено самим преиначавањем праве платне картице у таквој 
намјери, без обзира на то да ли је реализована намјера употребе пре-
иначене платне картице као праве или не. Број преиначења није битан 
за постојање кривичног дјела. Према томе, дјело ће постојати и кад је 
преиначена само једна платна картица (Ивановић, 2011: 8). Преина-
чење такође треба схватити у смислу да се оно чини, да се тако пре-
иначена картица употреби као права, јер је то у складу са природом 
и смислом овог кривичног дјела (Томић, 2007: 194). С обзиром на тип 
кривичног дјела, уколико је у питању прављење и преиначење платне 
картице, учинилац може бити свако лице које располаже неопходним 
стручним знањем и уређајима (Матијашевић, 2013: 121).

Употреба лажне платне картице

Употреба лажне кредитне картице или картице безготовинског 
плаћања као праве, прописана је у свим упоредним кривичним зако-
нима. 

Појам употребе различито је дефинисан у судској пракси и прав-
ној теорији. По правилу радиће се о употреби картице у случају кад 
је картица учињена доступним особи којој је намијењена (нпр, кад је 
предата службенику банке на исплатној благајни) или кад је стављена 
у одговарајући уређај (нпр, у банкомат и сл). За постојање дјела није 
одлучно да ли је употреба картице била успјешна, односно да ли је из-
вршилац помоћу картице извршио безготовинско плаћање или поди-
зање средстава (Томић, 2007: 194). Уколико учинилац изради лажну 
картицу са циљем да је употријеби као праву, те потом такву лажну 
картицу употријеби као праву неће се радити о стицају кривичних 
дјела већ само о једном кривичном дјелу (Бабић и сар., 2005: 1102). 
Радњу овог дјела представља свака употреба лажне или преиначе-
не платне картице као праве, што се најчешће остварује куповином 
робе, плаћањем услуга, дуга, даџбина, подизањем новца са банкомата 
и сл. За постојање овог кривичног дјела је без значаја да ли је плат-
на картица претходно фалсификована, односно преиначена од стране 
неког другог лица, или је пак од стране лица које ту лажну или пре-
иначену платну картицу употребљава као праву (Ивановић, 2011: 8). 
Такође, ово кривично дјело може извршити и лице које лажну плат-
ну картицу, фалсификовану или преиначену од стране друге особе, 



Компаративна анализа кривичног дјела фалсификовања... 403

употреби као праву, знајући притом да то није права, већ лажна или 
преиначена платна картица. Кривично дјело је свршено самом упот-
ребом фалсификоване платне картице. Треба напоменути, да за пос-
тојање дјела није битно да је учинилац имао намјеру да на овај начин 
оствари и неки посебан циљ, као и да ли га је остварио, нпр. радиће 
се о свршеном дјелу фалсификовање и злоупотреба платних карти-
ца, а не о његовом покушају кад је учинилац при куповини неке робе 
предао платну картицу чији је фалсификат откривен прије подизања 
новца на банкоматима (Ивановић, 2011: 7–8).

Остали облици радње извршења кривичног дјела

Законодавац Републике Србије је поред наведених радњи, пропи-
сао кривичну одговорност за квалификоване облике и у случају када је 
учинилац извршио ово кривично дјело неовлашћеном употребом туђе 
платне картице или повјерљивих података који јединствено уређују ту 
картицу у платном промету (чл. 225. ст. 4. КЗ Републике Србије).

Ради се наиме, о случајевима неовлашћене употребе туђе платне 
картице или повјерљивих података који јединстевено уређују ту кар-
тицу у платном промету („PIN” код, контролни број „CVV2 number” 
и сл.), од стране лица коме су платна картица или повјерљиви подаци 
доступни. Овај начин се испољава тако што лице коме су туђа плат-
на картица или повјерљиви подаци у вези платне картице доступни, 
помоћу те картице или помоћу повjерљивих података који уређују ту 
картицу у платном промету, врши плаћање или подиже новац на те-
рет рачуна корисника платне картице без његовог знања и одобрења 
(Ивановић, 2011: 8). У односу на овај облик кривичног дјела пред-
виђено је да извршилац може бити само лице које има одговарајуће 
својство (тзв. delicta propria). 

Као што видимо, ријеч је о двије потпуно различите радње извр-
шења кривичног дјела. У првом случају учинилац неовлашћено ко-
ристи туђу платну картицу. Дакле законодавац децидно наводи тер-
мин туђа платна картица, што значи да је на неки начин најчешће не-
опходно постојање претходног или предикативног кривичног дјела 
(одређени вид крађе, обмане и сл.), као услов за постојање овог об-
лика кривичног дјела. Дакле, овдје је ријеч о правој платној картици, 
али се користи од стране неовлашћеног лица, те се овај облик може 
квалификовати као злоупотреба платне картице. У другом случају, 
учинилац злоупотријебљава податке који служе за идентификацију 



Синиша Пантић404

власника картице. У том смислу могуће је да изради тзв. близнакињу 
(идентичну копију платне картице), што је у пракси рјеђи случај фал-
сификата, или тзв. бијелу пластику у коју уноси идентификационе 
податке власника картице, чиме та картица може подједнако да слу-
жи као права, тј. она која се налази код власника (Мрвић – Петровић, 
2010: 224). 

Кривични закон Републике Србије као један од облика кривичног 
дјела прописује привилеговани облик, а чини га онај ко набави лажну 
платну картицу у намјери да је употреби као праву или ко прибавља 
податке у намјери да их искористи за прављење лажне платне картице 
(чл. 225. ст. 5. КЗ Репулике Србије). 

Такође македонски кривични законик прописује да ће се казнити 
лице које прибави банковне податке о правим платним картицама и 
податке о власницима тих платних картица, у намјери да их користи 
за израду и коришћење лажних платних картица, или даје податке до-
бијене на такав начин другој особи са таквом намјером (чл. 274-б. ст. 2. 
КЗ Републике Македоније). Радња кривичног дјела одређена је алтер-
нативно и може се састојати у предузимању било које радње садржане 
у законском бићу кривичног дјела. Набављање лажне платне картице 
треба схватити као сваку дјелатност којом се стиче лажна платна кар-
тица. Према томе, за постојање дјела је без значаја о каквој се дјелатнос-
ти ради, већ је важно само да се том дјелатношћу остварује посједовање 
лажне платне картице. У вези с тим набављање лажне платне картице 
може се остварити куповином, трампом, примањем поклона, одузи-
мањем и сл. Треба напоменути да је сасвим ирелевантно да ли је лажна 
платна картица прибављена директно од лица које је ту лажну платну 
картицу направило или од неког другог лица (Ивановић, 2011: 8). 

Прибављање података за прављење лажне платне картице огледа 
се у дјелатностима којима се стиче магнетни садржај праве платне 
картице. С тим у вези прибављање података за прављење лажне плат-
не картице може се остварити скимовањем (копирањем), куповином, 
трампом или примањем на поклон магнетног садржаја платне карти-
це и сл. (Кресоја и сар., 2013: 34). Такође, као и у предходном случају за 
постојање дјела, битно је да се прибављање поменутих податка врши 
са намјером да се исти искористе за прављење лажне платне картице. 
(Ивановић, 2011: 8). Прибављање података за прављење лажне платне 
картице представља кажњиву припремну радњу, која се остварује та-
кође на различите начине „обманом, постављањем тајног електронс-
ког читача у банкомат, тајним снимањем и сл.” (Бабовић, 2015: �7).
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Македонски кривични закон, проширује биће кривичног дјела 
фалсификовања и злоупотребе платних картица, у односу на субјек-
те извршења кривичног дјела, и као тежи квалификовани облик овог 
кривичног дјела прописује, околност извршење кивичног дјела од 
стране припадника групе, банде или друге злочиначке организације. 
Такође у том погледу, прописује и кривичноправну санкцију у одно-
су на све прописане радње извршења, за члана или чланове групе, од 
најмање четири године затвора. 

Поред тога македонски закон прописује кривичну одговорност и 
за правно лице, односно новчану казну као кривичноправну санкцију 
у односу на правна лица.

Остала субјективно-објективна обиљежја кривичног дјела

У Кривичном законику Републике Србије и Кривичном закону 
Федерације БиХ, код кривичног дјела фалсификовања и злоупотребе 
платних картица, прописано је обавезно одузимање кредитне карти-
це и картице за безготовинско плаћање, тј. обавезна примјена мјере 
безбједности одузимања предмета. Кривични закони Хрватске, Ма-
кедоније, Црне Горе и Републике Српске, не прописују мјеру безбјед-
ности одузимања предмета, односно платних картица. Међутим без 
обзира на чињеницу да неки закони не прописују изрицање мјере без-
бједности одузимања предмета, односно платних картица, у кривич-
ноправној пракси одузимање средстава извршења кривичног дјела је 
логичан поступак. Дакле, у конкретном случају ради се о предмети-
ма који су сами по себи доказ у кривичном поступку, односно чине 
објект радње кривичног дјела, што је довољан разлог за њихово оду-
зимање и коришћење у кривичном поступку. 

Објекат кривичноправне заштите код кривичног дјела фалсифи-
ковање кредитних картица и картица безготовинског плаћања је кре-
дитна картица, односно друга картица безготовинског плаћања (То-
мић, 2007:194), нпр. картица за подизање новца путем банкомата, тзв, 
„код” односно „чип” картице и др. (Бабић и сар., 2005: 1100).

Код кривичног дјела фалсификовања и злоупотребе платних кар-
тица, важно је утврдити да ли је учинилац овог кривичног дјела пос-
тупао у саизвршилаштву или је имао помагаче, с обзиром на то да 
према начину извршења, радња извршења врло често обухвата више 
лица која имају различита задужења као што су набавка бланко кар-
тица, набавка уређаја, набавка кодова, израда лажних платних или 
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преиначење правих платних картица, непосредна употреба у промету 
или дистрибуција ради употребе у промету. Важно је код преиначења 
праве платне картице утврдити намјеру да се таква картица употрије-
би као права (Стаменковић и сар., 2014: 132). 

Утврђивање мјеста извршења нарочито је важно код кривичних 
дјела чија се радња извршења предузима у једном мјесту, а посље-
дица наступа у другом „дистанциона кривична дјела” (Стојановић, 
2012:202). Имајући у виду чињеницу да се кривична дјела у вези 
злоупотребе платних картица и других средстава безготовинског 
плаћања појављују у облику дистанционих кривичних дјела, однос-
но да извршиоци кривично дјело на подручју било које државе, могу 
извршити из иностранства, говори о сложености утврђивања мјеста 
извршења кривичног дјела. Техничко-технолошки развој омогућио је 
коришћење платне картице путем електронске трговине практично 
на сваком мјесту земаљске кугле, гдје постоји комуникациона инфра-
структура и уређаји за електронски пренос података (Стаменковић и 
сар., 2014: 134), исто се односи и на вријеме извршења.

Закључак

Компаративном анализом одредби кривичних закона држава ре-
гиона које се односе на основно кривично дјело у вези са фалсифико-
вањем и злоупотребом платних картица, долази се до закључак да пос-
тоје значајне разлике у инкриминацији овог кривичног дјела, у погле-
ду правне природе, бића кривичног дјела, степена кривичноправне 
одговорности, субјекте извршења и сл. Међутим, с обзиром на то да 
се ради о истом објекту кривичноправне заштите, односно идентич-
ним средствима безготовинског плаћања, која припадају глобалном 
свјетском тржишту, не постоји кривичноправно оправдање за разли-
чито прописивање овог кривичног дјела. У овом погледу неопходно 
је усагласити кривичноправну заштиту са законодавством Европске 
уније, али и међусобно на регионалном нивоу приближити законска 
рјешења, како у погледу бића кривичног дјела, тако и у погледу висине 
и врсте кривичне санкције. 

Кривични законици Републике Македоније и Републике Србије, 
у односу на кривично дјело фалсификовања и злоупотребе платних 
картица, нуде рјешења која су у складу са новонасталим друштвеним 
промјенама, односно значајно шире и свеобухватније пружају кри-
вичноправну заштиту у овом погледу. 
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Као могућа рјешења регионалне инкриминације намеће се комби-
нација ова два законска рјешења, односно међусобно надопуњавање. 
Дакле, неопходно је по узору на македонски закон прописати квали-
фиковани облик одговорности у односу на организоване криминалне 
групе и одговорност за правна лица, што је компатибилно са зконо-
давством Европске уније, која фалсификовање и злоупотребу плат-
них картица дефинише као вид организованог криминалитета. Та-
кође по узору на Кривични законик Републике Србије неопходно је 
прописати квалификовани облик овог кривичног дјела у односу на 
одговорна или службена лица у правним лицима, која имају приступ 
туђим платним картицама или подацима. Међутим, поред разлика 
битно је напоменути да је заједничко за све кривичне законе да у бићу 
кривичног дјела садрже три основне радње (употребу, израду и пре-
иначење). 

Поред тога у погледу правне природе овог кривичног дјела, не пос-
тоји јединствен став научне и позитивноправне праксе. Практич-
но једну те исту област кривични законици Републике Србије, Црне 
Горе, Македоније и Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине, 
сврставају у кривична дјела против привреде и платног промета, док 
са друге стране Кривични законик Републике Српске, предметно кри-
вично дјело сврстава у групу кривичних дјела против правног саоб-
раћаја, а Кривични закон Републике Хрватске у групу кривичних дје-
ла против имовине или фалсификовања, уз дефинисање платне кар-
тице као јавне исправе. 

Интернет платне картице су будућност електронског платног про-
мета, што ће у односу на кривичноправну природу платних картица, 
односно основне елементе кривичног дјела, радњу, последицу, врије-
ме, мјесто, извршиоце и сл, узроковати значајне проблеме у кривич-
ноправном смислу, имајући у виду могућности и глобалну употребу 
интернета.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIVITIES OF 
FALIFICATION AND MISUSE OF PAYMENT CARDS
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Summary

However, in parallel with the positive effects of using payment cards, there are various forms 
of crime that are related to falsification and abuse of payment cards, that is, negative effects. Given 
that this is a complex problem, the offense of this crime will be prescribed through several actions, 
that is, making, modifying, using, etc. In this regard, the aim of this paper is to analyze the similari-
ties and differences based on which conclusions could be drawn from the scientific and practical 
analysis of the acts of execution of this criminal offense and the criminal laws in relation to several 
countries of the region, sense could serve to adequately define this issue. 

Keywords: Payment card, criminal offense, fabrication, alteration, use.
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THE PUBLIC OPINION ON THE DETRIMENTAL 
EFFECTS OF DEPLETED URANIUM 

AND THE EFFECTS OF THE BOMBING 
OF SRY (1999) IN SERBIA TODAY

Abstract: The bombing of Yugoslavia in 1999 has raised controversial questions concerning 
its legitimacy, justification, efficacy, and its impact on the health of Serbia’s citizens. A striking 
lack of a clear and unambiguous common scientific attitude concerning the impact and harm 
of employing DU weapons, together with the absence of a clear political and legal attitude 
of international and national institutions, have been stirring up public opinion for decades, 
magnifying the ambiguity in dealing with this extremely important issue. It is obvious that, 
without sufficient and reliable research into the long-term impact of bombing with DU 
munitions, it will be very difficult to shape a grounded and plausible international policy 
concerning the usage of depleted uranium weapons. Moreover, it will provoke conflicts and 
increase ‘the public fog’ making it impossible to present an objective scope of damage and prove 
or refute the argument that DU weapons should be banned. 
In the case of the Federal Republic of Yugoslavia, almost 20 years after the bombing, the Serbian 
government established a Commission aimed at estimating the overall impact of DU ‘bombing’ 
of Serbia. During these two decades, the chances of a thorough and continual monitoring of 
the citizens and areas which had been exposed to DU were missed, in spite of the fact that the 
bombing of the FRY was the first case in which NATO had been forced to publicly confirm their 
usage of DU munitions. 
The paper addresses the following question: How is public opinion built in the absence of 
reliable data? The theoretical background in this approach is based on the theories of public 
opinion which assume that ”individuals turned to the media to help themselves define social 
reality.” (Moy & Bosch, 2013). This means that public opinion, particularly public opinion on 
controversial issues which are not presented in a transparent and objective way, is built on 
stereotypes framed by political assumptions and affinities, without making a clear distinction 
between facts and preferences. 
The paper presents the results of an online survey conducted on the sample of 534 Serbian 
citizens, in which we tried to use the above-mentioned approach as a hypothesis and to 
operationalize and prove it. The results show that attitudes toward the harmful effects of DU 
munitions depend greatly on the respondents’ political affinities for the East or the West and 
their views on how the Kosovo crisis should be resolved. It also correlates significantly to their 
positive/negative identification with the Serbian national identity. 
Keywords: depleted uranium, military operation ”Noble Anvil”, public opinion on NATO 
bombing of FRY



Nada Sekulić414

Introduction

The use of DU in the ”Noble Anvil” military operation in Yugoslavia 
in 1999 has raised very controversial questions concerning its legitimacy, 
justification, efficacy, and its impact on the health of Serbia’s citizens. A 
striking lack of a clear and unambiguous common scientific attitude con-
cerning the impact and harm of employing DU weapons, together with the 
absence of a clear political and legal attitude of international and national 
institutions, have been stirring up public opinion for decades, magnifying 
the ambiguity in dealing with this extremely important issue. It is obvious 
that, without sufficient and reliable research into the long-term impact of 
employing DU munitions, it will be very difficult to shape a grounded and 
plausible international policy concerning the issue. Moreover, it will pro-
voke conflicts and increase ‘the public fog’ making it impossible to present 
an objective scope of damage and prove or refute the argument that DU 
weapons should be banned.

Besides presenting controversial data on this issue, based on representa-
tive reports (UNEP, nuclear experts from Vinča, ICBUW, USA National 
Report), the paper deals with the following question: How is public opin-
ion formed in the absence of reliable data? The theoretical background in 
this approach is based on the theories of public opinion which assume that, 
rather than turn to media primarily for truth or information, ”individuals 
turned to the media to help themselves define social reality.” (Moy & Bosch, 
2013) This means that public opinion, particularly public opinion on con-
troversial issues which are not presented in a transparent and/or objective 
way, is built on stereotypes framed by political assumptions and affinities, 
without making a clear distinction between facts and preferences. 

The paper presents the results of an online survey conducted on the 
sample of 534 citizens of Serbia, in which we tried to use the above-men-
tioned approach as a hypothesis and to operationalize and prove it. The re-
sults show that the attitude toward the harmful effects of DU munitions de-
pend greatly on the respondents’ political affinities for the East or the West 
and their views on how the Kosovo crisis should be resolved. It also corre-
lates significantly to their positive/negative identification with the Serbian 
national identity. 

On May 18, 2018, nearly twenty years after the NATO military interven-
tion against the FRY, the government of Serbia established a special com-
mission tasked with estimating the effects of the usage of depleted uranium 
(DU) during the ”Noble Anvil” military operation. During these two dec-
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ades, the chances of a thorough and continual monitoring of the citizens 
and areas which had been exposed to DU were missed, in spite of the fact 
that the bombing of the FRY was the first case in which NATO had been 
forced to publicly confirm their usage of DU munitions. 

In the absence of a clear strategy and action plan of the state, which 
would provide information about the facts, various kinds of controversial 
information have emerged in the media estimating the scope of the eco-
logical disaster produced by DU weapons. The issue of carcinogenic effects 
of the DU has been particularly controversial, as has that of whether there 
has been a disproportionate increase in malignancies in Serbia over the 
past two decades. Media statements were given by experts and laypeople 
– politicians, media stars, doctors, NGO activists, lobbyists, lawyers, public 
figures – often called to public attention in sensationalist talk shows, which 
provided little explanatory information of cognitive, military-political or 
ethical concerns. Disturbing images of public debates and the unpleasant 
situations created among the guests on these shows increased the ratings of 
these programs, but did little to contribute to the development of an objec-
tive and impartial journalism. 

Before ”Noble Anvil”, DU ammunition had been used in Iraq and Af-
ghanistan, raising similar controversial public issues that persist to date, 
and one of these cases – that of Italian soldiers deployed in Kosovo who 
had not been informed about protection measures during the employment 
of DU weapons, a number of whom subsequently developed cancer – end-
ed up in court and was settled in favor of the affected soldiers. (Telegraf.
co.uk, December 14, 2017; BBC News, Wednesday, 10 January 2007).1

It is very difficult for laypeople to follow experts’ arguments for and 
against the issue, and the purpose of this paper is not to present ‘the ulti-
mate truth’ about DU. However, it is obvious that each of the explanations 
about the damaging effects of DU, particularly those related to its carcino-
genic effects, emphasize different DU aspects that the other side underval-
ues, while the facts stemming from scientific research are often similar. 

In such a context, the public are not provided with enough sources and 
an open social platform to develop a rational and cognitive approach to the 
issue. 

1 http://www.telegraf.rs/english/2919524-new-disturbing-data-comes-from-italy-348-soldiers-died-
from-depleted-uranium-on-kosovo-and-metohija, retrieved on 9/8/2018; http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/�247401.stm, retrieved on 9/8/2018
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How much do we know about the 
detrimental effects of DU munitions?

Uranium (U) is a radioactive substance which exists in different forms 
(isotopes). It is naturally present in food and water at levels which are not 
considered harmful to human health. DU is a by-product of the enrich-
ment process, aimed at the production of nuclear fuel and nuclear weap-
ons. Unlike the enriched portion, in which isotope U235 is increased, DU 
has decreased the level of U235 and increased the level of U238. It is a very 
dense and very cheap substance, which is mainly why it is used in penetra-
tor missiles. It can easily penetrate tanks and armor vehicles. As it pen-
etrates a target, DU creates small particles that can be inhaled or ingested 
by those in close proximity. Once inside, DU can produce a rapid toxico-
logic effect (mostly on the kidneys) and a more slowly-evolving radiologic 
effect (mostly on the lungs and lymph nodes). DU emits α, β and γ radia-
tion, easily oxidizes producing highly toxic elements, and must be disposed 
of under special regime. Due to the oxidation, it is necessary to change the 
containers in which it is stored from time to time. 

Here we present the essential findings and recommendations of two 
politically opposing international actors: the U.S. Department of Defense 
with the U.S. Military (”Review of the Toxicologic and Radiologic Risks to 
Military Personnel from Exposures to Depleted Uranium During and After 
Combat” (2008); ”Depleted Uranium Aerosol Doses and Risks: Summary 
of U.S. Assessment” /Capstone Report/) (2005)), and the International Co-
alition to Ban Uranium Weapons (”Malignant Effects: Depleted Uranium 
as Genotoxin and Carcinogen”) (2014), Manchester: ICBUW.

These two reports have been chosen since they show in comparative 
perspective common facts and divergent strategies of interpreting the facts. 
These two reports represent two poles, which, juxtaposed, send contradic-
tory messages concerning DU, despite the fact that they are based on the 
same sort of research data. Consequently, the public have no recourse than 
to form their opinions in the absence of an unambiguous, complete and 
distinctive scientific picture of the harmful effects of DU. 
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Review of the toxicologic and radiologic 
risks to military personnel from exposures to 

depleted uranium during and after combat

The report was conducted by the National Research Council as per the 
requirements of the U.S. Department of Defense. It represents a revision 
of the key and most representative US military report ”Depleted Uranium 
Aerosol Doses and Risks: Summary of U.S. Assessment” (Capstone Report) 
(2005), conducted as a result of public concern about health issues among 
veterans and civilians exposed to DU. 

In the framework of both of these (merged) reports, the examination 
of toxicologic and radiologic effects of the usage of DU weapons involved 
only US soldiers (fewer than 104 of those exposed to DU were due to the 
misidentification, which led to a series of friendly fire incidents) and was 
focused only on selected issues – renal effects, acute effects and alpha radia-
tion. Research on the civilian population in endangered war-affected areas 
was not conducted, and the purpose of the report was only to estimate risks 
to USA combatants. The Review (2008) promotes the usage of DU mu-
nitions because of their high-density and self-sharpening effects, both of 
which better penetrate armor, a fact which, according to the Review, helped 
bring the operation ”Desert Storm” to a swift and very successful comple-
tion. The Review is considered public data, but the draft manuscript has 
remained confidential. None of the independent experts engaged in com-
piling the report was allowed to give any recommendation or endorse any 
conclusions, nor could they see the report before it was released. 

The assessment of the detrimental impact of DU was made in control-
led experimental conditions outside the actual war-affected areas. They 
were based on shooting DU munitions into fighting vehicles and measur-
ing samples of air in the vehicles in order to detect concentrations of DU. 
A mathematical biokinetic model was applied to a previously conducted 
research on US soldiers in order to establish the relationship between pos-
sible human intake and possible organic damage. Independent research on 
humans was not conducted in the framework of the Review and the effects 
of a possible prolonged exposure were basically not assessed, although the 
report emphasizes the importance of such data and recommends that fu-
ture reports should be improved in that direction2. The study states that 

2  The influence of a prolonged exposure to DU is of essential importance, since prolonged exposure can 
induce health issues even if levels of DU are minimal. For example, the key US military report (Cap-
stone Report, 2005), considers the dose of 2.2 μg/g of renal uranium concentration as completely safe, 



Nada Sekulić418

current research on risk of cancer and chronic diseases following exposure 
to DU is inadequate, since chromosomal mutations of the exposed human 
population have given mixed results and the latent period associated with 
radiation-induced cancer can be 10 years or even much longer. Their esti-
mation of the radiologic risk to soldiers exposed to DU was based only on 
the acute effects and only on measuring alpha radiation. 

Concerning the broader available research data used in the report, it 
derives from previous research on animals and humans, mostly conducted 
in peacetime and, as for the research on humans specifically, it was carried 
out on mine workers who had been exposed to higher amounts of natural 
radioactive substances such as uranium, radium and radon in their line 
of work. The report confirms that it has been proved (particularly in con-
trolled experiments with animals) that uranium, as well as DU, can cause 
mutations, cell transformation and DNA strand breaks in both in vivo and 
in vitro studies. Its genotoxic effects are based on both chemical and radio-
logic effects. However, current research data and scientific achievements do 
not allow of conclusive proof as to whether concrete cases of cancer (except 
in controlled experimental situations) are caused by uranium and particu-
larly by DU or some other unknown cause or exposure, since the mecha-
nisms whereby uranium produces various injuries to the cells are not fully 
understood.

The cumulative and intersectional effects of toxicologic and radiologic 
effects were not examined. 

The general conclusion of the report is that current research data is not 
proof enough of a correlation between DU munitions and cancer cases. 
The report does not state anything about whether DU munitions should be 
banned, but suggests (at the beginning) that its usage, besides military rea-
sons related to penetration force and precision, contributes to shortening 
the period of armed activity and war duration.

Recommendations: 
1. Assessment of risk from cancer posed by military exposure to DU 

is characterized by a lack of research data relating to the mechanism 
of how DU induces malignant changes. It is necessary to conduct 
additional animal studies with DU oxide particles similar to those 
produced during the Gulf War. 

2. Co-exposure to other carcinogen materials in tanks should be added 
while chronic exposure to DU can cause renal health issues even at the level of 0.1 μg/g (Review of the 
Toxicologic and Radiologic Risks to Military Personnel from Exposures to Depleted Uranium During 
and After Combat, 2008). Ten years after exposure to DU, US soldiers showed urinary uranium concen-
trations indicating that DU had been permanently (p. 21) absorbed into their bodies. 
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to the calculation of DU carcinogenicity. 
3. It is necessary to revise the definition of the upper and lower limits 

of renal uranium concentrations recognized as dangerous/safe. The 
Army should avoid setting definite values before further research. 

4. Risks to personnel who were outside the tanks (zone II and III of the 
risk) should also be calculated and measures of protection defined 
more precisely. 

The ”malignant effects: depleted uranium as 
genotoxin and carcinogen” report conducted by the 

international coalition to ban uranium weapons

The report begins by stating that the use of DU munitions appears to 
be intrinsically unacceptable to most people and that they should be sub-
sumed under the category of inhumane and unacceptable weapons which 
should be banned. The difficulty of establishing a scientifically proven caus-
al link between its use and its humanitarian impact requires a different ap-
proach and different standards to those that have been applied to other ex-
plosive weapons. Owing to scientific complexity and uncertainty, the Coa-
lition call for the application of Precautionary Principle as the most useful 
model for judging the usage of DU in military interventions. They consider 
precaution a necessary model whenever there is a possibility of causing 
serious harm to human health and the environment. The report tries to 
simplify scientific terms in order to make it understandable to the public. 
It was written with the purpose of presenting data which corroborates the 
detrimental effects of DU and helping to ban DU weapons. 

It is emphasized at the beginning of the report that it is not always possi-
ble to show scientifically the mechanisms whereby DU damages cells, even 
though biomarkers show that genotoxic effects have occurred. This is why 
it is extremely difficult to prove in real-life situations that carcinogenic dis-
eases are causally linked to DU and not to other possible causes, many of 
which are outside controlled experimental surroundings. 

As in the Review of the Toxicologic and Radiologic Risks to Military 
Personnel from Exposures to Depleted Uranium During and After Com-
bat, the ICBUW report presents various kinds of scientific data that con-
firm DU-linked malignant cell transformation, chromosomal change, gen-
eration of DNA strand breaks, oxidative damage, genomic instability, all of 
which affect human lung and bone cells the most. It emphasizes that the 
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International World Health Organization’s (WHO) Agency for Research 
on Cancer classifies DU as carcinogenic not only because of its toxicologic 
(chemical) characteristics, but also because of the radiation it emits. 

The main issue this report raises is that there are not enough studies on 
the civilian population living in the environs of the sites contaminated by 
DU which would prove that whole areas are carcinogenic rather than only 
the very locality where DU rounds hit the target. Due to a lack of data, it 
is not possible to quantify risks precisely, which is extremely important, 
since DU weapons were used in populated areas and near drinking water 
sources. It emphasizes that desk research and mathematical modeling are 
not sufficient proof that DU does not produce considerable risks to human 
health. 

Recommendations: 
1. Full disclosure of targeting data
2. Determine the extent of civilian exposure
3. Precaution must guide munitions development
4. Ban uranium weapons 

The common points between both reports (the National Research Coun-
cil Review and the UCBUW Report) are that DU is a dangerous and carci-
nogenic material, both toxicologically and radiologically. However, it is not 
possible to follow the mechanisms of its mutagenicity to the body, which 
invalidates evidence in all the cases of cancer that appear in non-experi-
mental surroundings. The defined upper and lower limits of DU caused 
by radiation are found to be either overestimated or underestimated in the 
National Research Council Review (conclusions of the report), whereas the 
”Malignant Effects” Report, arguing in favor of a precautionary approach, 
considers all doses of DU (exposed in an uncontrolled manner, such as ex-
plosions) dangerous. Both reports require further research. 

The former sees no reason to restrain from further usage of DU muni-
tions, while the latter calls for an immediate ban. 

A case study of the FRY – Vinča 
Institute report and UN Report

Here we present two reports related to the usage of DU weapons in 
NATO military intervention against the FRY in 1999. The first is the UN 
report and the second is an independent analysis carried out by several 
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experts from Vinča Institute of Nuclear Sciences, which served, in addi-
tion to military experts reports, as the main source of FRY internal assess-
ments of the radiation levels and toxicity of the weapons deployed during 
and immediately after the military intervention. It is important to mention 
that almost all the sites where missiles had been discovered were cleared 
by FRY expert teams before UNEP experts started their field research. The 
”Operation Noble Anvil” (US term) or ”Operation Allied Force” (EU term) 
or ”Milosrdni anđeo” (Merciful Angel) (Serbian term, which become the 
main code name for the intervention among the citizens of FRY) lasted 
from 24th March 1999 to 1st June 1999. The intervention was halted once 
the army and government of the FRY agreed to withdraw their forces from 
Kosovo, leaving the region open to the establishment of an independent 
Kosovo government and the (still ongoing process of) independence of the 
Republic of Kosovo. The intervention was shortly followed by the deposi-
tion of Slobodan Milošević and Serbia embarked on a process of capitalist 
transition. The NATO admitted to having used DU weapons and published 
maps of the targeted areas only after being placed under the pressure of the 
UN. The FRY was the first country where deployment of DU weapons had 
been publicly acknowledged. It is still debatable whether these maps and 
data represent a precise and complete picture of DU weapons usage in the 
intervention against the FRY. DU weapons have also been used in Afghani-
stan and Iraq. 

UNEP report – findings:
1. The UNEP could not find any significant contamination on the 

ground surface of the soil except at localized points of direct con-
tamination (the holes around penetrators). DU levels detected at 
those penetrations points (research conducted at points of impact) 
decreased around the holes and were not detectable beyond one me-
ter from the holes. Laboratory analyses of soil show contamination 
several meters around the penetration points. Since DU contamina-
tion was found in all soil samples, it could be concluded that there 
was widespread contamination of the soil. However, contamination 
levels were below standard risk levels to human health. Radiologic 
and chemical risks were found to be insignificant. 

2. Uncontaminated areas can be a source of serious risk to human 
health, but only through leakage to groundwater, contamination of 
plants, and inhalation. However, the detected dose was so low that 
the report does not consider the danger significant unless one should 
come into direct contact with the oxidized penetrator. According to 
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the report, danger does not arise from radiation, but from metal tox-
icity. 

3. There is a danger of beta radiation only as a result of one’s prolonged 
exposure to the penetrator (for example, if they should keep pieces of 
missiles as a trophy). 

4. Penetrators buried in the ground, if dispersed in water or dug out, 
can be dangerous (dispersion of DU can be much higher and faster 
than that of natural uranium). The gradual increase in uranium con-
centration in water is estimated (calculated, which does not mean 
that it was actually measured on the ground) to be possibly higher 
than that proposed by WHO health standards. 

5. No significant risks of DU in water and air was found during field re-
search. DU was detectable in the air samples, but in acceptable doses 
according to health standards. 

�.  No contamination of plants was found. 
7. The report makes it clear that the research was conducted on a small 

sample, since most of the penetrators were not found at the moment 
when research was being conducted, assuming that they are most 
probably buried deep in the ground. 

Independent Report of Experts from Vinča Institute of 
Nuclear Sciences: DU in the Aggression Against the FRY

The title of the independent report of the experts from Vinča Institute 
is quite different to that of the UNEP report. The former is entitled ”De-
pleted Uranium in NATO Aggression Against Yugoslavia”, while the latter 
is couched in much more neutral terms: ”DU in Serbia and Montenegro: 
Post-conflict Environmental Assessment in the FRY”. These titles generally 
reflect their considerably different political views of the ‘bombing’3 – on 
the one hand as aggression, implying that the purpose of the report is to 
show the scope of the aggressor’s responsibility for the unlawful attack on a 
sovereign state and people, and on the other hand, in a rather understated 
manner, as an ‘environmental’ issue, implying that the intervention itself 
has resolved the conflict (‘post-conflict’ issues). The titles show that neither 
is politically neutral and that they were shaped by different purposes and 
perspectives on what really had happened and how it unfolded. Their sci-
entific findings suit and serve different political agendas, regardless of their 
scientific content.

3 Here we use the popular term ‘bombing’. DU weapons include air, naval weapons and ground artillery. 
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Findings: 
1. The report emphasizes that the aggression was indiscriminate, tar-

geting civil and military facilities, industrial objects, cities, roads, 
electric, oil and chemistry industry, plants, causing leaking of vari-
ous toxic and carcinogenic substances from different sources into the 
environment. The report points out at the very beginning that the 
aggressor used bombs filled with silver oxide and ammunition with 
DU (classifying it under the category of extraordinarily dangerous 
weapons), causing permanent pollution in the country. 

2. It emphasizes that DU is a radioactive material some of whose iso-
topes (such as U235) contain relatively low proportions of natural 
uranium, a point often stressed by the proponents of its military us-
age, while others (such as U238) contain extremely high proportions. 
The enriched isotopes are much higher than the International Basic 
Safety Standards defines as safe. 

3. The report suggests that the dispersion of DU during bombing is un-
derestimated, since standards define ‘safe’ doses in controlled situ-
ation and/or marked surroundings. In case of bombing, there is no 
such thing as a marked area of dispersion, but only a marked area 
of ‘safe’ detection. Consequently, continual exposure to low (‘safe’) 
doses of DU was not estimated properly. 

4. A meticulous radiologic measuring of the terrain carried out by a 
team of experts from Vinča Institute at the sites of NATO bombing 
did not yield traces of DU radioactive contamination. The soil was 
contaminated but soon after the bombing was over the areas where 
penetrators were found were thoroughly cleared and the measur-
ing did not show radiation levels above accepted ‘safe’ levels, which 
should be acutely dangerous. The low levels of contamination in 
some zones (South Serbia) are due to the targets having been missed 
and the bullets having penetrated into soft soil. If the targets had 
been hit, there would have been a risk of heavy pollution. Higher 
contamination levels were detected only around the penetrators and 
the surrounding holes, with an astonishing presence of U238 and 
beta rays. 

5. The team informs that they did not have access to the Kosovo area 
and so have no data for that region, which was the epicenter of DU 
bombing. 

�. They note that measurements of pollution should also include effects 
of the presence of dangerous materials from installations, industry, 
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etc. and their mixture with DU missiles. These analyses show a 
presence of heavy ecological pollution. Many of these materials are 
carcinogenic themselves. 

7. At 11 localities where UN team conducted their research, 8112 pro-
jectiles were fired. The UN team found only 48. This begs the ques-
tion of the whereabouts of all those poisonous penetrators. The ques-
tion is of extreme importance, since penetrators are the epicenters of 
pollution. 

8. Research on humans was not conducted at all and it should be in-
cluded in a future monitoring of the terrain. 

These reports have not been followed up by any examination of either 
terrain or the population, which should have been the duty of the FRY gov-
ernment. Some research was done in Vranje (near Pljackovica, an area that 
has not been completely decontaminated). Local medical staff published 
that 12 people died of cancer between 1995 and 2005. 21 children were 
born with a chromosome disorder in 1998, and as many as 73 in 20084. In 
the Public Health Institute in Vranje, funds were appealed for in a bid to to 
make reliable statistical surveys on a sample of �,000 people, but no sup-
port was received. The Ministry of Environmental Protection ordered local 
health institutions not to interfere with their work. However, in actuality, 
they were doing nothing concerning further investigations. 

How do people in Serbia form their opinion 
on the detrimental effects of DU?

How is the public supposed to reconcile different, inadequate and con-
flicting messages, particularly those published in scientific and incompre-
hensible jargon ? Generally, the reaction of the public is a collective one. 
Since the bombing affected the whole territory of Serbia, a large number 
of people continue to show a keen interest in this issue, particularly as it is 
related to life risks and serious health issues. Many people become involved 
in discussions, forming synergy in crowds (Ginneken, 2003), in which peo-
ple’s opinions, images and emotions converge in a rhythmic manner. The 
visible actors are political leaders, technical experts, reporters, who advo-
cate favored interpretations, debate with their opponents, seek approval 
from the audience; however, the media audience proves to be an ‘angrier’ 

4 http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:258�82-Iznad-Vranja-brdo-smrti
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or more sympathetic mass recipient than the attentive, engaged and diverse 
public. The old theories of mass media implied that a mass audience was 
socially undifferentiated, lacking any clear division along class, sex, or race 
lines. It was simply a ‘crowd’ (Bennett, 1982: 30). But even some of the first 
theoreticians of mass opinion at the beginning of the 20th century (Lipp-
mann 1922, 1993/1925; Le Bon 2005) noticed that ‘the mental unity’ of the 
crowd does not actually imply that group identity is shaped by the object 
of public opinion. Just the opposite–class, gender, race and ethnicity are 
the sources of the public mobilization related to certain media contexts or 
messages (Ginneken, 2003: 84). Interestingly, during a two-decade debate 
on the detrimental effects of DU in Serbia, no alternative or diverse pub-
lic approach has been developed, no visible and strong initiatives to ban 
DU have been established, and the public has gathered in two big blocks of 
(mostly angry) mass audience. All kinds of images, emotions and explana-
tions came to resonate with these two big political blocks as their referent 
points. As Moy & Bosch (2013) mentioned in their work on the theories of 
public opinion, individuals often did not resort to the media or any mass 
source of information seeking the truth. ”Individuals turned to the me-
dia to help themselves define social reality”, which means that the issue of 
social grouping and social belonging frequently goes beyond the need for 
facts and information. Moreover, following the pattern of the hierarchies of 
needs (Visser, 1998:84), the audience often start to equate with them, as-
suming that belonging to the ‘right’ group means ‘knowing the truth’, de-
spite the fact that they have not formed their opinions based on a cogni-
tive approach, but rather on political preferences, group consciousness and 
their trust in the preferred authorities. In such conditions, the object of 
public attention functions as a tool, or a medium, for social grouping, and 
the facts are used selectively, depending on how much they can serve con-
crete political agendas. 

In such circumstances, the answers to ‘burning’ political questions (such 
as DU weapons) are somehow pregiven. That means, and this was the main 
hypothesis of this paper and of the online research presented in the next 
chapter, that opinions about the detrimental effects of DU probably depend 
more on the political grouping and affinities than on cognitive processes. 
One of the above-mentioned opposing political blocks is pro-NATO and 
the other anti-NATO, one of these blocks is ‘nationalistic, the other ‘Euro-
pean’. 

In order to be marked as an ‘attentive’ and mindful audience, the pub-
lic need to seek input relevant to the issue, develop different options, assess 
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consequences, and, at best, be ready to become active in promoting the val-
ues and outcomes stemming from their choices. An ‘attentive’ public is a 
presumption of democracy since it puts public in the position of social ac-
tors. Otherwise, they are more exposed to manipulations and serve as pas-
sive support to political elites whose interests they represent. 

The online survey

The impact of public political preferences on attitudes about 
the detrimental effects of depleted uranium (DU) weapons

The online survey was made on a sample of 534 respondents. The survey 
was publicly distributed on the Facebook social network during the sum-
mer of 2018 and was available until it was filled in by around 500 respond-
ents. The only requirement was for respondents to be citizens of Serbia 
(including those with dual nationality, which constituted 3.8% of the sam-
ple). The data was not used to make generalizations, but with the prelimi-
nary purpose of examining the structure of responses, the interdependence 
between four groups of questions/topics: 1) attitudes of the respondents 
about the detrimental effects of depleted uranium, 2) political preferences 
of the respondents regarding the status of Kosovo, 3) political preferences 
for Western or Eastern countries/political blocks, 4) affirmative/negative 
attitudes toward Serbian identity and Serbian self-identification.

The main aim of this research was to examine if and to what extent pub-
lic opinion on DU has been influenced by broader public political opinions 
and preferences. 

The research has revealed a ‘deep play’ (Geertz, 2005) between oppos-
ing political groups/subjects, in which a cognitive issue (the detrimental ef-
fects of DU) becomes the stake in their public gaming/betting for social ap-
proval and support. This political battle has a form of ‘all or nothing’, since 
audience cannot bet on both of them and must choose only one political 
side/party. Just as with Balinese cocks in Geertz’s story about the Balinese, 
here we have ‘deep play’ which transfers debate and bitter fight between 
political groups to a ‘pseudo-cognitive’ debate on DU, which also takes on 
the form of an ‘all or nothing’ discourse aimed at forcing one to choose be-
tween ‘right’ and ‘wrong’, which is a form of political betting . 

Since most of the respondents (83%) declared themselves as Serbian 
(9.9% did not answer the question, 2.2% declared themselves as Yugosla-
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vian, all the other options constituting a percentage of below 1%), we could 
also interpret the data referring to the Serbian identity as positive or nega-
tive ethnic self- identification.

Descriptive analyses
1. Attitudes about the detrimental effects of depleted uranium (ADU)

This group of questions includes six statements, which are used as a 
composite variable defining the attitude of the respondents toward the det-
rimental effects of depleted uranium, with the emphasis on its carcinogenic 
effects. The list of offered responses in online questionnaire was longer, but 
these � items satisfied the requirements of consistency, homogeneity and 
normal distribution.

Table 1. Items of the composite variable: Attitudes about the detrimental 
effects of depleted uranium (with the emphasis on its carcinogenic 

effects), and the correlation matrix between them

% 1 2 3 4 5

1 (I believe that) bombs with depleted uranium 
cause cancer. 8.4 5 17 20.8 49

2
There is a lot of research and data that confirm 
the devastating effects of depleted uranium, 
but their publishing is obstructed.

11.� 8 32.4 20.� 27.4

3
In Serbia, there has been an extraordinary 
increase in the incidence of cancer diseases due 
to depleted uranium bombing. 

9.2 �.7 23.7 23.5 37

4
It is high time the Serbian government formed 
a commission to investigate the consequences 
of NATO bombing in 1999.

10.9 4.2 1� 18.3 50.�

5 R It has been scientifically proven that bombing 
using depleted uranium does not cause cancer. 4�.1 9.9 31 5.1 7.8

�
R It is irresponsible to confuse people with 
questions about depleted uranium twenty years 
after the bombing. 

43.8 17 11.3 13 14.9

1=strongly disagree, 2= partially disagree, 3= none of the above, 4= partially agree, 5= strongly agree
R= responses that required reverse scoring
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Correlation matrix (Pearson’s):

1 2 3 4 5 �

1 1.00 .�84 .793 .�10 .�8� .558

2 .�84 1.00 .�72 .528 .5�� .423

3 .793 .�72 1.00 .�15 .�30 .537

4 .�10 .528 .�15 1.00 .500 .535

5 .�8� .5�� .�30 .500 1.00 .504

� .558 .423 .537 .535 .504 1.00

Cronbach’s alpha=0.893; Mean: .589; Min..423, Max..793; Kaiser-Meyer-Olkin Measure=.897; 
Bartlett’s test of Sphericity (Sig.)=.000

The responses show that the majority of the respondents believe that 
DU bombs (i.e. munitions) have carcinogenic effects, meaning also, in ac-
cordance with their responses, that this has been the main cause of the in-
crease in carcinogenic diseases in Serbia since 2000s. Most of them take 
a very serious view of the health issues caused by the 1999 bombing and 
think that the Serbian government still has a duty to investigate the case. 
The majority of them do not agree with the statement that it has been sci-
entifically proven what exactly is the effect of DU bombing and believe that 
the publishing of data that question NATO’s reports has been obstructed. 
In addition, only �.7% trust NATO’s reports (NATO’s reports do not con-
firm the carcinogenic influence of DU munitions). (Due to a lack of normal 
distribution, the last statement was unsuitable for inclusion in the com-
posite variable and was analyzed as an independent variable – almost 80% 
/78.9%/ of the respondents do not trust NATO’s research and public data 
on nuclear weapons) 

2. Political preferences of the respondents 
regarding the status of Kosovo (AK)

The composite variable was made up of eight statements which relate to 
the respondents’ understanding of the political crisis in Kosovo and their 
vision of the solution to the problem. These eight statements proved to be 
consistent and suitable in all aspects for parametric analyses. The following 
table shows the respondents’ choices and the correlation matrix between 
these eight statements. 
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Table 2. Political preferences of the respondents regarding 
the status of Kosovo and the correlation matrix between them

% 1 2 3 4 5

1

Instead of being put behind bars for 
organizing the bombing of the FRY, 
Madeleine Albright and Wesley Clark are 
buying mines and businesses in Kosovo.

5.2 3.4 22.5 19.7 49.2

2 Kosovo is Serbia. 1�.8 8.2 14.3 11.9 48.8

3

Attitudes of the Albanians toward the 
monuments of Serbian medieval Orthodox 
culture in Kosovo is reason enough for 
Serbia not to recognize Kosovo.

10.9 11.1 1�.3 14.9 4�.7

4 Kosovo – the heart of Serbia. 25.1 10.2 17.8 12.3 34.7

5 Concerning Serbian culture in Kosovo, the 
Albanians are the same as the Taliban. 8.2 7.3 18 1�.1 50.5

6 R Whether you like it or not, the fact is that 
Serbia has lost Kosovo. 24.7 12.2 14.9 20.1 28.1

7 R Serbian property in Kosovo is lost. It is 
best not to discuss it again. 45.� 17.2 10.9 15.1 11.3

8

R Serbian generals who hide their 
responsibility for killing Albanian civilians 
in Kosovo do not have the legitimacy to 
speak about the harmful consequences of 
the FRY bombing.

23.2 9 21.5 20.3 2�.1

1=strongly disagree, 2= partially disagree, 3= none of the above, 4= partially agree, 5= strongly agree
R= responses that required reverse scoring

Correlation matrix (Pearson’s): 

1 2 3 4 5 � 7 8

1 1.00 .484 .459 .478 .421 .411 .329 .320

2 .484 1.00 .704 .775 .458 .�54 .�18 .4�9

3 .459 .704 1.00 .�50 .422 .523 .498 .385

4 .478 .775 .�50 1.00 .394 .�20 .549 .507

5 .421 .458 .422 .394 1.00 .328 .289 .318

� .411 .�54 .523 .�20 .328 1.00 .�57 .4�8
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7 .329 .�18 .498 .549 .289 .�57 1.00 .398

7 .320 .4�9 .385 .507 .318 .4�8 .398 1.00

Cronbach’s alpha: .883; Mean: .485, Min. 289, Max.775; Kaiser-Meyer-Olkin Measure=.902; Bartlett’s 
test of Sphericity (Sig.)=.000

The list of the offered responses related to Kosovo was longer, but not 
all of them could be included in the composite variable. Some of these re-
sponses show that the majority of respondents have almost identical opin-
ions on certain issues – 81.7% of the respondents do not agree with the at-
titude that Serbs got what they deserved in Kosovo, 79.4% think that the 
Albanians are conducting a preplanned cultural genocide of Serbians in 
Kosovo, and �5.2% are against the recognition of the Kosovo state.

The indicators included into the common variable cover the issue of 
Serbian war crimes in Kosovo, the issue of Serbian property in Kosovo, the 
Albanian destruction of Orthodox heritage and Serbian culture in Kosovo, 
and attitudes about the independence of Kosovo. 

3. Political preferences for Eastern/Western 
political allies (AEW)

We combined eight indicators into a single variable measuring the re-
spondents’ political preferences for the East or the West. Conceptually and 
statistically, this variable also proved to be consistent and suitable for fur-
ther analyses. It encompassed a range of offered statements concerning 
Serbia’s potential membership in the EU, its military cooperation with Rus-
sia, positive or negative attitudes toward Germans/Russians, and affinity 
for public figures such as the Russian president Vladimir Putin. All the of-
fered statements were designed to measure solidarity with, affinity for, and 
political assessment of the East or the West, and the ideas about what kind 
of military alliances would be best for Serbia’s future. 



The Public Opinion on the Detrimental Effects of Depleted Uraniun... 431

Table 3. Political preferences for Eastern/Western countries 
and the correlation matrix between them

% 1 2 3 4 5

1 The construction of a Russian military base 
near Niš should be allowed. 29 10.3 21.4 12.� 2�.7

2 The Russians are our brothers. 24.9 12.� 21.8 18.4 22.2

3 EU leaders do not want a strong Serbia. 11.7 9.8 20.3 1�.5 41.8

4 Putin is king. 30.� 10.1 20.5 14.3 24.5

5 The Germans have always been our 
enemies. 21.2 19.7 23.9 15.7 19.5

6 If Serbia needs a military ally, Russia should 
be it. 23.4 9.8 20.9 18.4 27.4

7 It is better for Serbia to cooperate more with 
the East than the West. 18.4 12.8 34.5 1�.5 17.8

8 R Serbia should become part of the EU. 33.� 14.8 13.4 1�.5 21.7

1=strongly disagree, 2= partially disagree, 3= none of the above, 4= partially agree, 5= strongly agree
R= responses that required reverse scoring

Correlation matrix (Pearson’s): 

1 2 3 4 5 � 7 8

1 1.00 .�97 .435 .705 .451 .�8� .�28 .400

2 .�97 1.00 .475 .775 .491 .747 .�38 .40�

3 .435 .475 1.00 .451 .40� .49� .430 .457

4 .705 .775 .451 1.00 .44� .73� .�50 .431

5 .451 .491 .40� .44� 1.00 .538 .44� 388

� .�8� .747 .49� .73� .538 1.00 .770 .524

7 .�28 .�38 .430 .�50 .44� .770 1.00 .51�

7 .400 .40� .457 .431 .388 .524 .51� 1.00

Cronbach’s alpha: .905; Mean: .543, Min..388, Max.775; Kaiser-Meyer-Olkin Measure=.911; Bartlett’s 
test of Sphericity (Sig.)=.000
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4. The Serbian identity – positive/negative identification

In addition, the questionnaire included one battery of statements re-
ferring to positive/negative orientation toward the Serbian identity and its 
main symbols. Since the responses to these statements do not have normal 
distribution, we used only several of them as independent variables and 
analyzed them using the nonparametric HI- test. 

Table 4. Positive/negative attitudes toward the Serbian identity

% 1 2 3 4 5

1 The Cyrillic script is obsolete. 75.1 9.� �.9 4.2 4.2

2 Sometimes I feel embarrassed 
because I am from Serbia. 58.4 10.2 �.1 13.2 12.1

3
People in Serbia are primitive and it 
will take a long time for us to reach 
the European level of culture. 

3�.3 14.9 13.� 20.7 14.5

4
When I am abroad I do not like 
the people to know I come from 
Serbia. 

79.3 8.4 5.2 3.4 3.4

1=strongly disagree, 2= partially disagree, 3= none of the above, 4= partially agree, 5= strongly agree

Parametric analyses and the χ2 test

The aim of this part of the analysis was to show the extent to which at-
titudes toward DU (composite variable ADU) are determined by the re-
spondents’ political orientations/preferences (composite variable AEW, 
AK) and whether the attitude toward DU bears any relationship to posi-
tive/negative Serbian ethnic self-identification. 

Multiple regression was applied to three composite variables – ADU (At-
titudes toward the detrimental effects of depleted uranium) as a depend-
ent variable, and AEW (Political preferences for Eastern/Western countries 
and the correlation matrix between them) and AK (Political preferences of 
the respondents regarding the status of Kosovo) as predictors. 
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The analyses show strong correlations between these three variables: 

Table 5. Correlations between composite variables ADU, AK and AEW

1 ADU 2 AK 3 AEW 

1. ADU (Attitudes toward DU) 1.00 .�73 .�23

2. AK (Attitudes toward Kosovo) .�73 1.00 .7�8

3. AEW (Attitudes toward Eastern/Western 
Allies) .�23 .7�8 1.00

Parson’s corr. Sig. 000

Since correlations between AK and AEW were too high (above 0.700), 
implying that these two composite variables measured almost the same 
thing, they were merged into one variable. The new composite variable 
(AK/AEW) correlates strongly with the dependent variable AK (0.�90). 
The assumption of normality, multicollinearity and homogeneity of vari-
ance was not violated. The regression model explains 47.�% of variance 
(R2=.47�; Sig.000), which means that the analyses confirmed a strong in-
fluence of the respondents’ political preferences on the attitudes about the 
detrimental effects of DU. This means that we can predict public attitudes 
toward DU by learning their political preferences concerning the political 
resolution of the Kosovo crises, or concerning their preferences for certain 
political alliances. The fact that somebody strongly supports the independ-
ence of Kosovo or argues in favor of NATO allies can be interpreted as pre-
dictors of their attitudes to the toxicologic and radiologic effects of DU. 

In addition, using HI-square analyses, the interconnection between 
ADU (Attitudes toward the detrimental effects of DU) and Serbian posi-
tive/negative self-identification was measured. The analyses confirm a sig-
nificant connection (p<0.05). The increase of negative attitudes toward Ser-
bian self-identification was proportionate to the decrease in negative atti-
tudes toward the detrimental effects of DU. The respondents with a nega-
tive Serbian self-identification are exactly those who share the attitude that 
DU is not related to cancer and that its detrimental effects are low. This pat-
tern was confirmed comparing all the measured statements (table �) 
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Table 6. Interconnection (Hi-square measurement) between 
positive/negative attitudes toward Serbian identity (self-identification) 

and ADU (attitudes toward the detrimental effects of DU)

– = negative
+ = positive
N= neutral 

% – N + χ2

The Cyrillic script is obsolete. 50 3�.4 1�.3 χ2=54.99, Sig.000
Cramer’s V=.230

Sometimes I feel embarrassed because I am 
from Serbia. 54.8 22.� 22.� χ2=45.23, Sig.000

Cramer’s V=.209

When I am abroad I do not like people to 
know I come from Serbia. 47.1 35.3 17.�

χ2=24.57 24.57, 
Sig.002, Cramer’s 

V=.154

People in Serbia are primitive and it will 
take a long time for us to reach the European 
level of culture.

5�.� 28.9 14.5 χ2=47.07, Sig.000, 
Cramer’s V= .213

Conclusion

In this paper we presented some of the controversial issues related to the 
detrimental effects of DU weapons, showing that even experts and repre-
sentative institutions do not share the same views on the necessity to ban 
DU weapons, and do not recommend the same strategies related to social 
and health policies, even in warring zones. While some of them (U.S. Min-
istry of Defense) argue in favor of the continuation of its usage or main-
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tain that DU is harmless (Canadian Ministry of Veterans’ Affairs), others 
call for an immediate ban on DU weapons (International Coalition to Ban 
Uranium Weapons). Some treat it as part of conflict resolution (UNEP re-
port on the usage of DU in the FRY) and others as a source of long-term 
ecological disaster (Vinča Institute report). While some of them rely on 
short-term research, small samples, experimental examination, others em-
phasize the necessity for a long-term monitoring in ‘natural’ settings, call 
for research on humans in the contaminated areas, and require a cumula-
tive and intersectional approach. In some of the conducted research only 
alpha radiation was measured, while in other studies all the aspects of ra-
diation were measured (alpha, beta, gamma), and it was stressed that their 
presence in nature was not comparable with the DU composition. It is very 
difficult even for educated laypeople to follow their arguments and strate-
gies of data interpretation, sometimes ‘cunningly’ presented to the public 
(Pavlović, 2001). 

If there is such a thing as a simple answer to the question of how dan-
gerous DU is, then part of the universally accepted answer is that DU is a 
dangerous radioactive and toxicologic substance which must be kept under 
strictly controlled conditions and that there is not still enough data (and re-
search) on its prolonged detrimental effects on the civil population in the 
areas where DU weapons were used. There is evidence in a great deal of 
controlled experimental research conducted on animals that DU can cause 
cancer and serious organic damage, but it is still not well known which 
mechanisms connect them. Because of that, it is very difficult to prove that 
the cases of cancer or illness occurring in war-affected zones where DU has 
been used are the causal effects of DU bombing. 

Showing the complexity of this issue, we tried to examine some of the 
aspects of public opinion dynamics present in the debate on DU. Relying 
on the theories of public opinion that favor the public need for social and 
political grouping over the need for knowledge, we developed a pilot in-
strument to measure whether this kind of grouping is present in public 
opinion on DU in Serbia. The analyses show a strong influence of the need 
for social grouping on public attitudes toward the detrimental effects of 
DU, which is basically a cognitive issue. 

The conclusion of the paper is that the public atmosphere related to the 
debate on this issue is favored by the social dynamics of the ‘psychologi-
cal crowd’, which is the mark of mass culture and society, albeit not of a 
democratic, attentive and cognitive media audience, provoking conflicts 
and increasing ‘the public fog’ in which it will not be possible to present the 
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objective scope of damage and develop beneficial and responsible political 
strategies. 
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ОДНОС ЈАВНОГ МЊЕЊА У СРБИЈИ ПРЕМА ШТЕТНИМ 
ПОСЛЕДИЦАМА ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА И 

ПОСЛЕДИЦАМА БОМБАРДОВАЊА СРЈ 1999. ГОДИНЕ

Нада М. Секулић, редовни професор, 
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Резиме

Бомбардовање Југославије 1999. године изазвало је контроверзна питања везана за 
легитимност, оправдање сврхе, ефикасност и утицај на здравље грађана Србије. Упе-
чатљив недостатак јасног и недвосмисленог заједничког научног става о утицају и штет-
ности употребе оружја са осиромашеним уранијумом (DU – depleted uranium), као и не-
достатак јасног политичког и правног става међународних и националних институција, 
деценијама су подстицале јавно мњење, повећавајући двосмислености у решавању овог 
изузетно важног питања. Очигледно је да ће, без довољног и поузданог истраживања о 
дугорочном утицају бомбардовања са овим оружјем, бити веома тешко обликовати уте-
мељену и веродостојну међународну политику у вези са употребом оружја са осирома-
шеним уранијумом. Штавише, то ће изазвати конфликте и повећати „јавну маглу” у којој 
неће бити могуће представити објективни обим штете и неће бити могуће доказати или 
одбацити ако се оружје са осиромашеним уранијумом забрани. У случају Савезне Ре-
публике Југославије, скоро 20 година након бомбардовања, српска влада је успоставила 
Комисију са циљем процене укупног утицаја бомбардовања Србије са DU. Током ове две 
деценије, изгубљене су шансе да се грађани и подручја која су била изложена DU темељно 
и континуирано прате, упркос чињеници да је бомбардовање СРЈ било први случај у коме 
је НАТО био принуђен да јавно потврди употребу муниције са DU.

Рад се бави питањем: Како је изграђено јавно мњење у одсуству поузданих података? 
Теоријска позадина у овом приступу заснива се на теоријама јавног мњења које претпос-
тављају да се ”појединци не окрећу медијима примарно због истине или информација, 
они се окрећу медијима како би сами себи дефинисали друштвену стварност” (Moy& 
Bosch, 2013). То значи да је јавно мњење, а посебно јавно мишљење о контроверзним пи-
тањима која нису представљена на транспарентан и објективан начин, изграђена на сте-
реотипима уоквиреним политичким претпоставкама и афинитетима, без јасне разлике 
између чињеница и преференција. 
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У раду је приказан резултат онлајн анкете спроведене на узорку од 534 грађана Ср-
бије, у којој смо покушали да користимо горе поменути приступ као хипотезу и да је опе-
рационализујемо и докажемо. Резултати показују да став о штетном утицају оружја DU 
у великој мери зависи од политичке склоности испитаника према Истоку или Западу и 
њихових погледа на то како би требало решити кризу на Косову. Такође је снажно пове-
зана са њиховом позитивном / негативном идентификацијом са српским националним 
идентитетом.

Кључне речи: осиромашени уранијум, војна операција „Племенити наковањ”, јавно 
мњење о НАТО бомбардовању СРЈ
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УТИЦАЈ МЕДИЈА НА ФОРМИРАЊЕ 
СТАВОВА ЈАВНОСТИ О ПОЛИЦИЈИ 

Сажетак: Масовни медији имају важну улогу у изградњи става о криминалитету и кри-
вично-правном систему. Став јавности према жртвама, криминалцима, девијантном 
понашању и званичницима задуженим за спровођење закона у великој мери зависи од њи-
ховог приказивања у медијима. Да би медији могли обављати своју функцију потребан им 
је приступ информацијама на које они имају право сагласно прописима и правилима која 
владају у демократском друштву. Медији имају јасан циљ, а то је право на сазнање, што 
је између осталог њихова функција у име грађана којима би требало да служе. Студије 
испитивања медија и њиховог ефекта ка јавним ставовима према криминалу и кривич-
ном правосудном систему су открили да је јавност у великој мери под утицајем медија. 
У једном спроведеном истраживању чак 35% испитаника заснива своје знање о полицији 
искључиво на основу медија. Полицијске организације признају да јавност формира своје 
мишљење о криминалу, страху од криминала, јавној безбедности, па чак и о полицији, 
из медија. Грађани полицију упознају непосредно, (у контакту са полицијским службени-
цима), и посредно, (медијски презентираном сликом). Информације које се презентују на 
телевизији, радију или у новинама представљају основни извор утицаја на јавност. Оне 
утичу на поверење грађана у полицију и, повратно, на информације које полиција добија 
од грађана. Од тог односа у великој мери зависи и ефикасност полиције у обављању својих 
свакодневних активности и њен положај у заједници у којој егзистира. Због тога и поли-
ција и медији морају да воде рачуна о садржини својих односа како би на најбољи начин 
реализовали своју улогу у друштву а то је да, свака на свој начин, буде сервис грађана.
Кључне речи: полиција, медији, однос, јавност, утицај, информисање

Увод

Основа односа са јавношћу је, како примећује Богданић, симбо-
личке, комуникативне природе. „Другим речима, односи са јавношћу 
су првенствено симболички, комуникативни феномен, а у савреме-
ном друштву, последично и медијски феномен (Богданић, 1994: 131).
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Да ли полицијске организације своје активности називају јавним 
информисањем, односима у заједници, или јавним пословима, у по-
лицијској литератури у протекле четири деценије указује се на то да 
су односи с јавношћу заједнички крајњи исход за све активности које 
се тичу комуникације. Осим тога, циљ односа с јавношћу се посматра 
као један од приоритета у полицијском послу. Комплетан рад поли-
цијских организација се у великој мери ослања на јавну подршку па с 
тога односи са јавношћу не смеју да имају маргиналну улогу. То мора 
бити приоритет за полицијске организације и мора бити у првом пла-
ну напора (Motschall, Cao, 2000: 15�).

Обавeштавање јавности од стране полиције је од суштинског зна-
чаја за разумевање њене улоге и задатка у друштву. Значај обавешта-
вања јавности најбоље одсликава пример Метрополитен полиције 
Лондона. Одмах након стварања Метрополитен полиције Лондона 
увидела се потреба да се придобије подршка шире јавности за про-
јекте организације полиције и да се одагна страх од последица цент-
рализовања полицијских снага. Важност јавног прихватања је схваће-
на као приоритет у односу полиције према најширој јавности јер је 
држава само тако могла да створи амбијент у коме ће полиција, уз нај-
ширу подршку, одговорити задатку који се пред њу поставља. Свест 
о потенцијалном негативном утицају на слику о полицији у јавности, 
била је у позадини односа полиције са медијима. Осим тога, у поли-
цији се желело да сви чланови јавности желе да пријаве злочин, до-
ставе информације, идентификују осумњиченог или помогну у њего-
вом хватању. Да би се успоставила таква сарадња, полиција је морала 
да буде непристрасна, добронамерна и поуздана. Став полиције је био 
да утицај штампе усмери на преношење поруке да ће она бити таква 
и да не треба имати страх од полиције (Shpayer, 2010: �7�). Да би се 
постигли жељени ефекти полиција је морала да информише јавност 
односно да успостави комуникацију са јавношћу. Пример који смо на-
вели на најбољи начин одсликава потребу обавештавања јавности од 
стране полиције и, с друге стране, ефекте који произилазе из таквог 
односа полиције према јавности. Непристрасност, добронамерност 
и поузданост су услови које полиција мора да испуни како би при-
добила поверење јавности. Најбољи и најлакши начин за остварење 
тог циља је успостављање односа са медијима. Сарадњом са медијима 
полиција презентује свој рад стварајући реалну слику о себи. Тиме 
се демистификује улога полиције и она постаје приступачна медији-
ма и грађанима (Borovec, 2009: �5). Потврду ових ставова налазимо и 
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у резултатима истраживања које су спровели Мастророко и Минале 
који указују да су веровања појединаца о криминалу важна тема за 
проучавање јер постоји збуњујућа неусклађеност између индивиду-
алних перцепција и стварних података када је у питању стопа крими-
нала. Они дају пример такве неусклађености за Италију, где упркос 
смањењу, (или стабилном кретању тренда стварне стопе криминала у 
посматраном периоду), око 80% испитаника сматра да је криминал у 
порасту (Mastrorocco, Minale, 2018: 230). 

Утицај медија на формирање ставова о криминалу је неспоран. 
Медији самим извештавањем о догађају и полицијским активности-
ма врше утицај на ставове јавности. Често су те активности праћене 
сензационалистичким приступом при чему стварају ефекат који не 
одражава реално стање. И поред тога, такво деловање медија је реал-
ност и њихов утицај на формирање става о реалности код грађана је 
веома велики. 

Занимљиво је запажање исказано у ставовима теоретичара масов-
ног комуницирања које је потпуно прихватљиво са становишта да-
нашње садржине и динамике свакодневног живота људи: ,,масовни 
медији можда не успевају да нам наложе шта да мислимо, али нам 
изузетно успешно налажу о чему да мислимо.” (Радојковић, Милетић, 
2007: 151).

Положај медија у односу према полицији 
(теоретска разматрања)

Због великог утицаја који савремени медији, од штампе преко стан-
дардних аудио-визуелних средстава до најмодернијих видова дистри-
буције текста, слике и тона, имају на различите сегменте јавности, с 
разлогом се сматра да ова активност највише доприноси остваривању 
високе препознатљивости имена и лика пошиљаоца поруке или неке 
организације (Рег, 199�: 22–23).

Пошто полиција настоји да максимизира своје способности према 
медијима и самим тим и јавности у истицању полицијских професи-
оналних циљева, она види медије као ресурс за руковање ванредном 
ситуацијом, истрагама, и спречавању криминала, и тиме унапређује 
своје ресурсе. Медији такође служе полицији на нивоу формирања 
професионалне идеологије, помажући да се створи позитивна слика 
о полицији и тиме мобилише подршка јавности за њене активнос-
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ти. Једна студија је показала да је полиција првенствено заокупље-
на медијима да би они дали позитиван приказ њене организационе и 
створили позитивну слику а не да би дали тачну информацију о ње-
ним активностима против криминала (Eterno, Silverman, 2012: 150). 
Ова околност је само делимично тачна. Сматрамо да је полицији пре-
васходно важно да пренесе тачну информацију. Стварање позитивне 
слике о полицији као превасходни циљ и по сваку цену може довес-
ти до лошије ситуације за полицију уколико се таквој околности да 
већи значај од потребе да се достави истинита информација. Ипак, 
треба имати у виду да, што се више користе информације које дис-
трибуирају масовни медији, вероватније је да јавност усваја перцеп-
цију о злочинима и правди који одражавају медијски прикази којима 
је изложена. Немајући директно искуство са полицијом, велики део 
јавности формира свој став и разумевање тога шта је полиција, кроз 
приказ ове професије у вестима (Graziano, Gauthier, 2017: 594).

Најбитнији начин да јавност зна шта полиција ради а тиме и сти-
че осећај поверења, је путем медија. Те чињенице су свесни и пред-
ставници медија, као и своје улоге у формирању става јавности о раду 
полиције. Може се рећи да је та улога медија пресудна за полицију. 
Приказивање полиције у негативном контексту у медијима игра важ-
ну улогу у процени полицијских активности и њеног легитимитета од 
стране грађана који информације о полицији добијају путем медија 
(Lisa, Jane: 593).

То представља директну потврду става да су односи полиције са 
медијима од суштинског значаја за њено успешно функционисање из 
чега јасно произилази потреба за сталним усавршавањем међусобних 
односа на обострано задовољство. Положај медија у односу према по-
лицији је такође специфичан. Медијима су потребне информације и 
они до њих долазе користећи све расположиве изворе. Ипак, у свом 
раду морају водити рачуна да не угрозе однос са полицијом која је ва-
жан, ако не и најбитнији извор информација. Ослањање на непоузда-
не изворе информација и дистрибуирање вести по сваку цену, у циљу 
постизања брзине протока информација могу угрозити полицијску 
активност што представља реметилачки фактор у међусобним одно-
сима. О овој околности је потребно да медији воде рачуна како би се 
однос са полицијом одржао на нивоу који омогућава задовољење про-
фесионалних ионтереса новинара.

Потврду ових ставова налазимо и код Милосављевића који сматра 
да је намена медија вишеструка па, између осталог, могу послужити 
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за утицај и формирање ставова јавности о најразличитим питањи-
ма укључујући и питања у вези са положајем и активностима поли-
ције (Милосављевић, 1997: 2�8). Медији упозоравају грађане на фун-
кционисање полиције, а грађани делују на те информације. Дакле, код 
анализе могућности провере, прва одговорност медија је да понуди 
адекватан опис процеса и институција. Користећи те информације, 
грађани могу да размотре и анализирају околности које их окружују и 
заузму став о томе каква би требало да буде њихова влада и полиција 
као служба унутар ње (Skolnick, McCoy, 1984: 535). 

Поред изнетих ставова, треба истаћи да је извештавање о злочи-
нима одувек привлачило велику пажњу јавности. Оно и данас заузи-
ма велики део медијског простора. Злочин као медијска тема треба 
да привуче публику, не само да информише већ и да забави. Стога се 
уместо стручних и компетентних дискусија на тему злочина у јавнос-
ти говори сензационалистички, таблоидном реториком, епизодно, 
кроз персонализацију појединачних случајева (Соковић, 2012: 2�7). 
,,Праг осетљивости јавности на проблеме криминалитета подиже се 
посебним интересом за насиље, сексуалне преступнике, криминали-
тет младих, повратнике, и антисоцијална понашања, као најочиглед-
нија угрожавања, уз истовремено сензационалистичко саосећање и 
морално поистовећивање са жртвама... Наглашен ефективно – емо-
ционални приступ са широком поруком о пропадању моралних вред-
ности, осим што обезбеђује велику пажњу публике, генерише и страх 
од криминалитета стварајући слику о насиљу и безакоњу које прети 
да захвати друштво, о епидемији криминалитета, пред којом су нее-
фикасна полиција и благи и попустљиви судови немоћни” (Соковић, 
2012: 2�7). ,,У друштву ризика и несигурности уз помоћ медијске сли-
ке о злочину, проблеми криминалитета прелазе своје реалне оквире 
па злочин не представља само могућност наступања имовинске штете 
и личног повређивања, већ и материјализовану потврду пропадања 
социјалних и моралних норми, дезинтеграције грађанског реда и мо-
ралне кохезије друштва” (Соковић, 2012: 2�8).

Потребно је истаћи да представници медија, с друге стране, морају 
познавати и поштовати правила како своје, тако и полицијске профе-
сије (Лакићевић, 1988: 71). Такође, њихова обавеза је да са пажњом, 
објективно и потпуно пренесу информације до којих су дошли, што 
је околност која је и законом дефинисана (члан 3. Закона о јавном ин-
формисању).
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Активности полиције у информисању јавности

Масовни медији имају важну улогу у изградњи става о кримина-
литету и кривично-правном систему. Став јавности према жртвама, 
криминалцима, девијантном понашању и званичницима задуженим 
за спровођење закона у великој мери зависи од њиховог приказивања 
у мас-медијима. Истраживања показују да већину сазнања о крими-
налу и правди јавност стиче из медија (Dowler, 2003: 109). Јавност 
жели да има информације о својој полицијској организацији, и шта 
она предузима као одговор на криминал и унапређење безбедности 
у друштву, а те информације добија преко масовних медија. У прика-
зима криминала, девијантности, и полиције у вестима, полиција види 
медије као важан начин да директно општи са грађанима (Chermak, 
Weiss, 2005: 503).

Решавање конфликтних ситуација од стране полиције изазива мно-
штво моралних дилема при чему, с друге стране, природа полицијског 
посла захтева хитност у поступању и не оставља много простора за 
размишљање полицајцу у сваком конкретном случају. У оваквим слу-
чајевима репресивна улога полиције, (која често може бити у првом 
плану), је у супротности са жељом и тежњом полицијске организа-
ције да ужива подршку јавности. Долази до јасног изражаја двојна 
улога полиције и потпуна противречност у захтевима које полицији 
постављају друштво и његови делови у односу на потребу примене 
овлашћења у поступању (Кешетовић, 2000: 98). Ипак, као значајно, 
треба истаћи да медији често имају жељу да подрже поштовање зако-
на и активности полиције усмерене у том правцу (Eterno, Silverman, 
2012: 150). Управо због тога је битно да полиција буде ефикасна и о 
томе информише јавност путем медија.

Једнa од проактивних стратегија које се примењују од стране по-
лицијских организација у покушају да управљају спољним притиском 
који полиција трпи, је именовање службеника за информисање јав-
ности. Њихова ефикасна комуникација значи да реагују проактивно, 
спрече стварање негативне слике у јавности и да утичу на стварање 
подршке за стратешке активности, као и пружање информација и по-
датака како би се задовољили медијски захтеви. Укратко, портпаро-
ли су задужени за представаљање полицијске организације у јавнос-
ти. Њихови напори су од кључног значаја за легитимност полицијске 
организације. Полицијски службеник за информисање јавности игра 
важну улогу у управљању јавном сликом полиције (Chermak, Weiss, 
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2005: 501). Сарадња полиције са медијима такође захтева правила која 
регулишу контакт са медијима и јасно дефинишу улогу полицијског 
представника за јавност и обуку полицајаца за контакт и рад са ме-
дијима (Савет Европе, Европски кодекс полицијске етике, §§ 19, 48, 
49 и 103). Перцепција јавности о ефикасности полиције може се де-
финисати као увид људи или њихово знање о томе да ли је полиција 
постигла свој циљ и да ли обавља своју функцију у друштву на од-
говарајући начин (Albrecht, Das, Oliver, Park, 2011: 571). Проактивно 
поступање полиције у односу са јавношћу мора да прати ефикасност 
у поступању што је од великог значаја за легитимност полицијске ор-
ганизације. 

Повећање свести о томе да негативна медијска покривеност може 
подрити поверење јавности у полицију доводи до великог улагања у 
сачињавање стратегија ризика које су дизајниране да искористе мо-
гућности полиције у извештавању о критичним догађајима (Greer, 
McLaughlin, 2011: 24). Треба нагласити да је важно да извештавање 
медија буде објективно, без обзира да ли производи негативну или 
позитивну медијску покривеност. То је у интересу пре свега грађана 
али и полиције. Тешко је замислити чињеницу да је полиција успешна 
и ефикасна а да медији негативно извештавају о њој и њеним актив-
ностима, мада не искључујемо спорадично и ту могућност. Ефикас-
ност полиције, посвећеност свом послу и укљученост у свакодневни 
живот заједнице је сигуран пут да се она избори и са негативним ме-
дијским извештавањима. 

Резултати спроведеног истраживања

Резултати истраживања ставова припадника полиције, медија и 
грађана, које смо спровели, добијени су delfi техником, у циљу иден-
тификовања средњег мишљења и креирања прогнозе будућих догађаја 
и тенденција. У емпиријском истраживању основни скуп су чинили: 
радници управе криминалистичке полиције, управе полиције и уп-
раве саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова као 
и представници писаних и електронских медија и грађани. У анкети-
рању је учествовало 17�� испитаника. Испитаници су подељени у три 
групе и то: 874 (49,5%) испитаника од случајно одабраних грађана, 2�1 
(14,8%) испитаника из медија и �31 (35,7%) испитаника из редова по-
лиције. Испитаници из све три групе су из 27 градова у Србији.
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Став грађана у Србији о утицају медија на формирање њихових 
ставова према полицији у Србији указује да су медији важан али не 
и пресудан фактор. 2�,�3% грађана сматра да је утицај делимичан, 
3�,74% да он није посебно велики а 12,9% сматра да медији немају ути-
цај на формирање ставова о полицији. Ови подаци указују да грађани 
сматрају да је њихова способност процене од превасходног значаја а 
да су медији средство за информисање, мада нису без значаја. Такође, 
лично искуство појединца у контакту са полицијом, искуства окру-
жења у коме се сваки појединац креће, социјални статус и многи дру-
ги фактори, такође утичу на формирање ставова грађана односно јав-
ности према полицији и коригују утицај медија.

Графикон 1: Став грађана о утицају медија на њихове ставове 
о полицији

Ставови грађана до којих смо дошли у нашем истраживању поду-
дарају се са ставовима које налазимо у теорији. Јасно се уочава опш-
теприхваћени став да су медији врло битан фактор у дефинисању ста-
вова грађана према полицији али да нису пресудан фактор. Њихова 
информативна улога је важна али постоје и други фактори који утичу 
на ставове грађана. Пре свега, то је лично искуство сваког појединца.

Поред изнетих ставова грађана о утицају медија на њихове ставове 
о полицији потребно је истаћи резултат до кога се дошло у истражи-
вању да грађани у Србији немају позитиван став о постојању слободе 
медија у извештавању о полицијским активностима. 34,02% грађана 
сматра да је слобода медија у Србији само делимична а 7,1% сматра да 
она не постоји спрам 33,9% грађана који сматрају да постоји слобода 
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медија у извештавању о полицијским активностима. 24,94% грађана 
није могло да се изјасни и одговори на ово питање и дало је одговор 
„не знам”. Ови резултати указују да медијски простор у Србији није до 
краја уређен и да постоји потреба да се ова област, која је од изузетног 
значаја за грађане, потпуно дефинише и уреди.

Графикон 2: Став грађана о постојању слободе медија 
у извештавању о активностима полиције

Ставови полицајаца у вези слободе медија су слични ставовима 
грађана. Став да је слобода медија у извештавању о полицијским ак-
тивностима делимична или да не постоји заступљен је код 37% поли-
цајаца према 41,1% грађана који исто мисле.

Графикон 3: Став полицајаца о постојању слободе медија 
у извештавању о активностима полиције 
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У директној вези са ставовима грађана о слободи медија у изве-
штавању о полицијским активностима је став о степену објективнос-
ти медија у извештавању јавности. 50,4�% грађана сматра да је ниво 
објективности средњи, 1�,20% да је тај ниво висок а 7,�% да је вео-
ма висок. Ипак, 25,7% грађана сматра да је ниво објективности низак 
или веома низак. Ово је чињеница о којој медији треба да воде рачу-
на, без обзира што већина грађана сматра да је објективност медија 
на средњем нивоу, јер постоји још увек знатан простор за унапређење 
деловања медија у правцу подизања нивоа објективности. На ту окол-
ност јасно указују резултати до којих смо дошли у истраживању.

Графикон 4: Ставови грађана о објективности медија 
у извештавању о раду полиције

Резултати, такође, потврђује став да су медији битан фактор у фор-
мирању ставова јавности према полицији јер је неспорно да одређени 
ниво објективности постоји и да грађани то препознају. То додатно 
актуелизује потребу партнерства, сарадње и дефинисања међусобних 
односа полиције и медија.

Ставови полицајаца су нешто другачији. Док приближно исти про-
ценат полицајаца као и грађана сматра да је објективност у инфор-
мисању на средњем нивоу, много мање њих сматра да је на високом 
или веома високом нивоу. У овој околности и сазнању потребно је 
тражити простор за побољшање међусобних односа које би довело до 
промене ставова у полицији о објективности медија у извештавању о 
њеном раду.
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Графикон 5: Ставови полицајаца о објективности медија 
у извештавању о раду полиције

Сматрамо да ове ставове не треба генерализовати и да их треба 
формирати у сваком конкретном случају и према конкретним ме-
дијима. Интереси којима се руководе власници и финансијери медија 
су од великог утицаја на начин извештавања медија. Ти интереси су 
различити и разнородни. Због тога се може десити да различити ме-
дији на различит начин извештавају о полицији у истом догађају. У 
тој ситуацији је грађанима остављен избор медија којима ће веровати. 
Имајући то у виду, потврђујемо став да су медији само један од инс-
трумената помоћу којег грађани формирају своје ставове о полицији 
и њеним активностима. 

Савремена техничка достигнућа омогућавају грађанима да често, 
као очевици неког догађаја, тај догађај забележе техничким уређаји-
ма и учине га доступним јавности преко интернета. Ова чињеница 
је један од фактора који коригују слободу медија да извештавају на 
начин како они то желе јер је пут до истине у ери савремених техно-
логија много краћи него што је то некада био. Објективност медија 
је обавеза, мада се може рећи и да је то идеал коме се треба тежити. 
Резултати нашег истраживања указују на ставове да у Србији постоји 
велики простор за медије како би ову своју битну особеност подигли 
на виши ниво.

С тим у вези је и став грађана везан за околност да медији, услед 
жеље за сензационализмом користе често непроверене изворе у ин-
формисању јавности о раду полиције. 43,35% грађана се у потпуности 
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слаже са том констатацијом, 27, 7% се углавном слаже а 24,39% се де-
лимично слаже. 

Овакав став грађана указује на потребу и очекивање грађана да ме-
дији са већим професионализмом приступају обради тема које су ве-
зане за полицију како би тиме допринели прецизном и објективном 
информисању грађана. Ови резултати потврђују ставове који се могу 
наћи у теорији када су у питању разлози због којих се медији користе 
непровереним информацијама у извештавању што је директан гене-
ратор сензационализма.

Графикон 6: Став грађана о сензационализму у извештавању медија 
о раду полиције коришћењем непроверених информација

Став полицијских службеника по питању сензационализма медија 
у извештавању о раду полиције је чак у одређеној мери блажи од ста-
ва грађана иако би се могло очекивати да ова тврдња код полицајаца 
буде више изражена. 23,4�% анкетираних полицајаца сматра да пос-
тоји веома значајан ниво сензационализма у извештавању, 29,45% 
сматра да је тај ниво значајан а 33,33% полицајаца сматра да је то де-
лимично тачно. 

Чињеница да је став полицајаца на тему сензационалима медија на 
овом нивоу добија на значају у поређењу са ставовима грађана, чиме 
добија своју пуну потврду. 
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Графикон 7: Став полицајаца о сензационализму у извештавању 
медија о раду полиције коришћењем непроверених информација

Веома је битно истаћи и став новинара на тему сензационализма 
новинара у начину извештавања о раду полиције. Ставови новина-
ра нису умеренији када је ова тема у питању, чак се може рећи да су 
веома изражени што је битно обзиром да се ради о ставовима у вези 
своје струке. Може се закључити да су новинари веома критични пре-
ма себи по овом питању. 3�,95% новинара сматра да ниво сензациона-
лизма веома значајан, 22,89% да је значајан а 27,71% овој теми придаје 
средњи значај. 

Графикон 8: Став представника медија о сензационализму 
у извештавању медија о раду полиције коришћењем 

непроверених информација
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Резултати до којих смо дошли су веома значајни јер указују на ви-
соку свест представника медија о сопственим слабостима што је ос-
новни предуслов за реализацију активности у правцу поправљања 
стања и подизања професионализма у новинарству на највиши мо-
гући ниво. Све три групе испитаника препознају опасност од сенза-
ционализма у извештавању медија. До њега долази у жељи да да се по 
сваку цену дистрибуира информација јавности без размишаљања о 
могућим последицама. 

Неправилности у раду полиције, о којима медији информишу јав-
ност, могу се сврстати у неколико основних група како је то прика-
зано на графикону. На скали оцена од 1 – 5 грађани су највећи број 
таквих поступања оценили оценом 4 према значају који оне имају на 
квалитет односа полиције и јавности а тиме и на њен положај. 

Табела 1: Питања на која се односи следећи графикон

Питање

1-Опхођење полицајаца

2-Незаинтересованост полицајаца

3-Непрофесионално поступање

4-Бруталност

5-Грубост

�-Нетачно обавештавање јавности

7-Необавештавање јавности

8-Нереаговање

9-Корупција

10-Неповерење

11-Затвореност полиције
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Графикон 9: Оцена значаја неправилности у раду полиције 
за њен однос са јавношћу

У том контексту грађани препознају медије као важан фактор у 
спречавању злоупотреба које се у полицији могу десити. Ради се о 
важном корективном фактору који представља стално упозорење по-
лиције да се злоупотребе не могу прикрити и да ће оне посредством 
медија допрети у јавност. Ову чињеницу у полицији треба схватити 
као врсту привилегије која се огледа у виду помоћи у контроли рада 
полиције која стоји на располагању грађанима али и самој полицији 
у жељи да њено поступање у сваком тренутку буде у интересу и фун-
кцији грађана.

Грађани препознају медије као фактор у праћењу и спречавању не-
правилности у раду полиције. Чак 52,93% грађана сматра да су медији 
важан фактор а 22,55% да су веома важан фактор праћења и спреча-
вања неправилности.

Графикон 10: Ставови грађана о улози медија у праћењу и 
спречавању неправилности у раду полиције



Др Иван Ђоровић45�

Представници медија сматрају да је њихова улога у праћењу и 
спречавању неправилности у раду полиције још већа. 59,85% нови-
нара сматра да је та улога медија веома важна док 3�,�8% сматра да је 
она важна. 

Графикон 11: Ставови новинара о значају медија у спречавању 
неправилности у раду полиције

Ови резултати јасно указују да су медији веома битан корективни 
фактор у раду полиције у смислу превентивног деловања на спреча-
вању незаконитости у раду полиције. У полицији треба да буду свес-
ни да постоје велики изгледи да информација о незаконитом посту-
пању полиције дође до медија који ће то пренети јавности. Та окол-
ност може довести до већег или мањег утицаја на поверење јавности 
у полицију а уколико се она понавља, може трајно нарушити успос-
тављени ниво поверења.

У директној вези са овим закључцима су и ставови грађана да ме-
дији имају велики утицај на квалитет рада и законитост у раду поли-
ције. �3% грађана сматра да медији могу извршити утицај а 1�% да 
веома много утичу на квалитет и законитост у раду полиције. Ови 
резултати указују на закључак да грађани препознају улогу медија 
у друштву и њихову моћ да својим деловањем изврше превентивни 
утицај на начин рада полиције. Може се рећи да је то и њихова жеља 
јер је законито поступање полиције у њиховом интересу.
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Графикон 12: Ставови грађана о утицају медија на квалитет 
рада полиције

Ставови полицајаца о овој улози медија указују да су у полицији 
веома свесни те улоге, што доводи до закључка да полиција предузи-
ма мере у правцу подизања квалитета и законитости у раду на најви-
ши могући ниво. 52,9% полицајаца сматра да су медији важан фак-
тор а 13,8% да су веома важан фактор утицаја на законитост у раду и 
спречавање злоупотреба од стране полиције.

Графикон 13: Ставови полицајаца о утицају медија 
на квалитет рада полиције и законитост у поступању

Ова околност је добра за одговорну полицију која ће учинити на-
пор да своје активности спроводи стриктно у складу са законима који 
уређују њен рад. У теорији наилазимо на ставове који указују на по-
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тенцијал који медији носе у себи и потребу да полиција то препозна и 
искористи у свом раду.

У процени утицаја медија на ставове грађана о полицији, грађани-
ма смо поставили питање доприноса медија борби против криминала 
што на индиректан начин указује на утицај који медији имају на јав-
ност и њено формирање ставова о полицији. Ставови анкетираних 
грађана су следећи: наиме, 40,74% грађана се изјаснило да медији по-
мажу у борби против криминала а 7,48% да изузетно помажу. Са дру-
ге стране, 27,�2% се изјаснило да медији стварају потешкоће а 10,70% 
да медији ометају рад. 

Графикон 14: Став грађана о доприносу медија борби 
против криминала

У теорији срећемо став да они који имају могућност да презен-
тују медијске извештаје о криминалу свакако веома утичу на ставове 
јавности о криминалитету. Бучар износи став да у вези са овим пи-
тањем постоји одговорност и публике и јавности што је подједнако 
важно као и одговорност новинара и уредника. Он указује на потребу 
да грађани буду медијски писмени и да буду у могућности да форми-
рају своје ставове о криминалу чиме стичу могућност да критички 
размишљају. То је битно за изградњу ставова о криминалу и начину 
праћења медијских извештаја о криминалу и поступању полиције у 
спречавању таквог девијантног понашања (Bučar, 2011: 37).

Утицајем на формирање ставова грађана медији доприносе борби 
против криминала јер могу, у одређеним ситуацијама, утицати на ан-
гажовање читаве заједнице у решавању одређеног проблема. Са друге 
стране, они могу утицати и на начин да полиција у својим активнос-
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тима не добије подршку заједнице што јој може веома отежати задат-
ке који се пред њу постављају. Може се закључити да је ово важно пи-
тање и да ставове до који смо дошли у истраживању у полицији треба 
имати у виду како би полиција својим активностима створила услове 
за формирање позитивних ставова јавности и подршку за свој рад. 

Закључак

Утицај медија на формирање ставова грађана о полицији постоји 
и он је веома значајан, али он није пресудан за грађане. Став грађана у 
Србији о утицају медија на формирање њихових ставова према поли-
цији указује да су медији важан али не и пресудан фактор. Теоретски 
ставови на које наилазимо крећу се у распону од тврдње да је утицај 
медија пресудан до става да је он значајан али да постоје и многи дру-
ги фактори који утичу на грађане приликом разматрања тема везаних 
за полицију. Наше истраживање потврђује ову констатацију. Резулта-
ти до којих смо дошли указују да грађани,у великој мери, сматрају да 
је њихова способност процене пресудна а да су медији само средство 
за информисање, мада нису без значаја. Можемо констатовати да пос-
тоји корелација утицаја медија са другим утицајима. Овде пре свега 
треба истаћи лично искуство сваког појединца. При томе, треба узети 
у обзир да је само један део грађана имао или ће имати лично искуст-
во а да остали информације ипак добијају од медија. Резултати нашег 
истраживања у значајној мери потврђују став да је формирање става 
заједнице према полицији и њеним активностима у савременом све-
ту условљено нивоом и квалитетом успостављених односа полиције 
са медијима.

Да би медији правовремено и тачно извештавали јавност о поли-
цијским активностима потребно је да имају слободу у свом раду. Сло-
бода медија је један од постулата сваког демократског друштва и она 
је критеријум за процену достигнутог нивоа демократије. Наше ис-
траживање је показало да су ставови грађана и припадника полиције 
подељени по овом питању код обе групе испитаника, док новинари 
сматрају да је ниво слободе у њиховом раду висок. Различити ставо-
ви грађана и полицајаца са једне стране, и новинара са друге, пред-
стављају сигнал да у овој области постоји знатан простор за напредак. 
Резултате које смо добили и који се односе на слободу медија можемо 
довести у директну везу са ставовима грађана да је за њих пресудно 
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лично искуство. Може се закључити да таблоидизација традиционал-
них медија утиче на поверење грађана у њих а тиме и на извештавање 
о догађајима који утичу на положај полиције у јавности. Ипак, утицај 
постоји и он је неспоран. Медији имају моћ да утичу на ставове јав-
ности према полицији, дефинишу те ставове и дају допринос грађењу 
поверења грађана и целокупне јавности у полицију. У супротном, 
лако би се могло десити да полицијски службеници остварују добре 
резултате у својим активностима (борба против криминала, очување 
стабилног јавног реда и мира и др.), а да однос јавности према поли-
цији не буде благонаклон и да не постоји подршка у јавности за поли-
цијске активности. Ову могућност не треба искључити (о чему говоре 
теоретски ставови које смо претходно изнели у раду), и о овој окол-
ности представници полиције за односе са медијима у сваком тренут-
ку морају да воде рачуна.

Неправилности у раду полиције су тема која интересује јавност јер 
она очекује да полиција своје задатке обавља на професионалан и за-
конит начин. Резултати нашег истраживања указују да су и медији и 
грађани веома заинтересовани за ову тему и да медији имају значајну 
улогу у овој области. У овој области јавност има малу могућност не-
посредног увида и формирања личног става и до сазнања може доћи 
најчешће путем медија. Од начина како медији извештавају о тим до-
гађајима зависи и став јавности и њено поверење у полицију. Ако се 
зна да и мала неправилност полиције у раду у медијима може бити 
интонирана на начин да изазове пажњу па чак и узнемирење јавности 
(нпр. грубо и арогантно поступање полицијских службеника према 
оштећеној странци која је дошла у службене просторије да поднесе 
пријаву или достави полицији информацију за коју сматра да је битна 
у расветљавању неког догађаја, изазива незадовољство грађана посту-
пањем полиције), а да „крупне” неправилности не привуку медијску 
пажњу, закључујемо да начин извештавања односно не извештавања 
медија у овим случајевима у великој мери може утицати на ставове 
јавности према полицији, и формирање ставова јавности у најширем 
смислу речи. У овом случају долази до изражаја права моћ медија да 
утичу на ставове јавности и обликују их.

Из ове констатације произилази улога медија као корективног 
фактора у поступању полиције и став да медији играју улогу у борби 
друштва против криминала, о чему су се изјасниле све три групе ис-
питаника у нашем истраживању. Фокусирање медија на неки безбедо-
носни проблем у дужем временском периоду ће свакако изазвати па-
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жњу јавности и довести полицију у ситуацију да буде под лупом јав-
ности у предузимању мера за решење проблема. Што време буде више 
протицало а полиција не буде имала решење, повећаваће се незадо-
вољство у јавности њеним радом и опадаће поверење да је полиција 
у могућности да реши проблем. Начином на који медији извештавају 
о догађају и полицијским активностима полиције у вези са тим до-
гађајем, директно се утиче на став јавности према полицији који се 
може кретати од симпатија због труда који се улаже до потпуног неза-
довољства јер случај није решен. У таквој ситуацији до значаја долази 
квалитет односа који је полицијска организација успоставила са ме-
дијима у претходном периоду. Уколико су ти односи професионални, 
партнерски и засновани на поверењу, полиција, на основу начина на 
који медији извештавају о догађају, може уживати симпатије у јавнос-
ти чак и ако случај не буде решен јер је „предузела све што је било пот-
ребно”. У супротном, полиција може трпети велике критике и прити-
сак да одговори на изазов који је пред њу постављен.

Све изнето указује на потребу дефинисања партнерских и профе-
сионалних односа две стране који се заснива на међусобном поверењу. 
На тај начин грађани ће бити у прилици да добију тачну информацију 
од медија, а полиција могућност да у амбијенту који је позитиван за 
њу реализује активности од интереса за целу заједницу.
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THE INFLUENCE OF MEDIA ON FORMATION 
OF PUBLIC ATTITUDES ABOUT THE POLICE

Ivan Đorović 
The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia – Police Directorate

Summary

The mass media have an important role in creating an attitude toward crime and toward 
criminal justice system. Public attitude towards victims, criminals, deviant behavior and the 
officials in charge of law enforcement, largely depends on their representation in the media. In 
order for the media to perform their function, they need access to information to which they are 
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entitled in accordance with the rules and regulations that govern in a democratic society. The 
media have a clear objective, and that is the right to know, which is, inter alia, their function on 
behalf of the citizens they are supposed to serve. Studies that were performed in order to test the 
media and their effect to public attitudes toward crime and the criminal justice system, found 
that the public is largely influenced by the media. One of those studies showed that as many as 
35% of respondents based their knowledge of the police solely on the basis of the media. Police 
organizations recognize that the public forms its opinion on crime, fear of crime, public safety, 
and even on the police, solely from the media. Citizens get to know the Police directly (in con-
tact with police officers), and indirectly (on basis of the picture presented by the media). The in-
formation presented on television, radio or in newspapers is the primary source of influence on 
the public. They affect the citizens’ trust in the police and, in return, on the information that the 
police receive from the public. The efficiency of the police in carrying out its daily activities and 
its position in the community in which the police exists, depends largely from this relationship. 
Therefore, the police, as well as the media, must take into account the content of their relation-
ship in order to realize their role in society in the best way, and that role, for each of them in its 
own way, is to be a service of citizens.

Keywords: police, media, relations, public, impact, informing
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ПОЗОРНИЧКА И ПАТРОЛНА ДЈЕЛАТНОСТ У 
ФУНКЦИЈИ ПРЕВЕНЦИЈЕ КРИМИНАЛИТЕТА 

НА БЕЗБЈЕДНОСНОМ СЕКТОРУ

Сажетак: У посљедње вријеме све се мање пажње посвећује суштинској (основној) по-
лицијској дјелатности која се одвија на безбједносном сектору. Ово сматрамо потпуно 
неоправданим јер сви полицијски послови се управо одвијају на безбједносном сектору и 
без ефикасног поступања полиције на њему, немогуће је очекивати успјешно спречавање 
криминалитета. Полицијска организације није у могућности да се на ефикасан начин 
бави спречавањем криминалитета уколико запостави своју дјелатност на безбједносном 
сектору. Безбједносни сектор представља централни елемент полицијског дјеловања и 
мјесто гдје се одвија најважнија полицијска дјелатност, мјесто гдје се стварају и испоља-
вају резултати полицијског рада. У овом раду пажња је усмјерена на дјелатност полиције 
на безбједносном сектору како би се указало на велики значај позорничке и патролне 
дјелатности у функцији превенције криминалитета. Такође, кроз рад ће се указати на од-
ређене факторе који су у протеклом периоду негативно утицали на ефикасност обављања 
позорничке и патролне дјелатности. 
Кључне ријечи: полиција, безбједносни сектор, криминалитет, превенција криминали-
тета, позорничка дјелатност, патролна дјелатност.

Увод

Дјелатност полиције, било репресивана или превентивна, у свом 
највећем дијелу везана је за терен (безбједносни сектор), односно ос-
тварује се непосредно на терену, пошто је то мјесто гјде се и манифес-
тују безбједносни проблеми. Управо то значи да се велики дио поли-
цијске дјелатности (превентивана и репресивана) остварује на под-
ручју полицијских станица које оперативно покривају подручје ло-
калних заједница. Дакле, припадници полиције на локалном нивоу 
се први сусрећу са великим бројем безбједносних проблема и разних 
противзаконитих догађаја, а тек када неки случај превазиђе њихове 
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могућности и надлежности, укључују се виши ниви полицијске ор-
ганизације. За успјешно дјеловање полиције на терену, неопходано је 
познавати територију, лица и безбједносну проблематику на просто-
ру који оперативно покрива једна полицијска станица. Познавање по-
менутих параметара је битно и у случајевима када се у рјешавању без-
бједносних проблема, на подручју једне полицијске станице, укључују 
виши нивои полицијске организације. Немогуће је замислити функци-
онану полицијску организацију без ефикасног и функционалног локал-
ног нивоа полицијске организације, који се свакодневно на терену у не-
посредном контакту са грађанима и конкретним проблемима.

Позорничка и пратолна дјелатност су полицијске дјелатности кроз 
које, поред осталих, полиција долази до сазнања која су неопходна за 
успјешно и ефикасно оперативно дјеловање полиције на терену. Без-
бједносни сектор, као дио станичног подручја једне полиције стани-
це, представља „основно мјесто” полицијског рада гдје се обављају све 
полицијске дјелатности. Уколико дође до занемаривања поменутих 
дјелатности на безбједносном сектору, немогуће је замислити да по-
лицијска организације може бити ефикасна у превенцији и репресији 
криминалитета.

Супротстављање криминалитету, као једном сложеном безбјед-
носном проблему, дуго година уназад, сводио се искључиво на реп-
ресивно поступање, откривање кривичних дјела и проналажење учи-
нилаца, њихово процесуирање и санкционисање од стране судских 
власти. Међутим, савремена схватања полазе од тога да нема успјеха у 
супротстављању криминалитету ако оно није засновано и на превен-
цији, односно уклањању узрока и услова који погодују криминалном 
испољавању. (Кривокапић, 2008: 37). Што се тиче дјеловања полиције 
у овом контексту, немогуће је до потребних сазнања доћи (узрока и 
услова који погодују криминалном испољавању) без дјеловања поли-
ције на безбједносном сектору. Дакле, превенција криминалитета ус-
ловљена је дјелатношћу полиције на терену (безбједносном сектору).

У полицијском систему Босне и Херцеговине дјелатност полиције 
на безбједносном сектору је неправедно занемарена у протеклом пе-
риоду. Ова констатација најбоље се може сагледати, прво кроз укупну 
организацију полицијског система БиХ, јер постоје полицијске аген-
ције које уопште немају локалне полицијске структуре и полицијс-
ку дјелатност уопште не обављају на локалном нивоу (безбједносном 
сектору). Друго, кроз појединачну организацију полицијских аген-
ција, јер се превасходно у документима о организацији и системати-
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зацији радних мјеста првенствено пажња посвећивала вишим ниво-
има организационе структуре (регионалном и републичком нивоу). 
Конкретно, радило се првенствено на успостављању организационих 
јединица на вишим нивоима, нерјетко и на уштрб локалних поли-
цијских структура.

Када се говори о дјелатностима полиције на безбједносном сектору 
које доприносе спречавању криминалитета, треба истаћи чињеницу 
да постоје и неке које нису директно усмјерене на превенцију крими-
налитета, али које ипак доприносе самој превенцији. Као примјер се 
може узети одржавање јавног реда и мира од стране припадника по-
лиције којим се доприноси спречавању кривичних дјела кроз правов-
ремене интервенције полиције због упућених пријетњи, вријеђања, 
насиља над другима, учествовања у тучи итд. Предузимањем мјера 
према учиниоцима ових прекршаја, полиција спречава потенцијална 
кривична дјела до којих би могло доћи. Међутим, и ове активности 
полиција може благовремено спроводити, само уколико на правилан 
и ревносан начин обавља позорничку и пратролну дјелатност.

Безбједносни сектор

Сама ријеч „сектор” је латинског поријекла и она означава исје-
чак, односно дио неке цјелине. Са аспекта вршења полицијских пос-
лова, то би, дакле, био дио територије неке општине на којој поли-
ција обавља своје послове и задатке. У складу с тим, безбједносни 
сектор се може дефинисати као дио подручја полицијске станице 
(опште надлежности) који обухвата једну или више мјесних зајед-
ница на територији општине, на којем се може ефикасно пратити 
стање безбједности и организовати вршење полицијских послова. 
(Јовичић, Шетка, 2018а: 223) 

Неопходно је напоменути да безбједносни сектори нису исте вели-
чине, те да величина безбједносног сектора зависи од стања и сложе-
ности безбједносне проблематике на одређеном подручју, економске 
развијености, степена индустријализације и урбанизације, развије-
ности туризма и саобраћаја, броја становника, густине насељености и 
других елемената од значаја. (Јовичић, Шетка, 2015: 227) Сви ови по-
менути елементи се узимају у обзир приликом планирања полицијс-
ке дјелатности на безбједносном сектору, из чега се логично може за-
кључити да ови параметри имају велики утицај на планирање и спро-
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вођење позорничке и патролне дјелатности на безбједносном секто-
ру.

Када је ријеч о облицима и начинима оперативног дјеловања при-
падника полиције на безбједносном сектору, кроз позорничку и пат-
ролну дјелатност, неопходно је нагласити да се они огледају у личном 
ангажовању полицијских службеника на сљедећем: праћењу и ана-
лизи безбједносне ситуације на сектору; правилној примјени опе-
ративно-тактичких мјера и радњи у спречавању кривичних дјела и 
прекршаја и отривању кривичних дјела и прекршаја послије њиховог 
извршења, као и њихових извршилаца; стварању оперативних веза, 
у складу с овлашћењима и плановима оперативне дјелатности; ко-
ришћењу разних докумената, извјештаја и информација којима рас-
полажу сви органи унутрашњих послова; остваривању конкретних 
безбједносних задатака по упутствима руководиоца јединице поли-
ције или у сарадњи са овлашћеним радницима линијских служби без-
бједности; сарадњи са грађанима и пружању стручне и друге помоћи 
из области безбједности итд.

Да би се наведени послови полиције могли ефикасно обављати на 
безбједносном сектору, као и да би се ефикасно могла вршити кри-
миналистичка контрола терена, неопходно је да полицијски службе-
ници дужи временски период обављају полицијске послове на истом 
безбједносном сектору. (Јовичић, 2011: 220) Устаљеност припадника 
полиције на истом безбједносном сектору представља један од основ-
них услова ефикасног рада полиције, а у контексту овог рада и један 
од важних предуслова за ефикасно вршење позорничке и патролне 
дјелатности у функцији превенције криминалитета. 

Превенција криминалитета на безбједносном 
сектору

Превентивна дјелатност органа унутрашњих послова као систем 
енергичних, непосредних, сасвим одређених мјера против наступања 
или развијања сметњи, које угрожавају јавни ред и поредак које теже 
за тим да до наступања друштвено опасних стања и дијела ни не дође, 
обухвата: непосредну превенцију коју чини скуп мјера у односу на 
стадијум који претходи извршење кривичног дјела и у односу на све 
стадијуме извршења кривичног дјела; и непосредну којом се врши 
пресјецање ситуација, прилика и стања која доводе до угрожавања 
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јавне безбједности или њихова контрола (нпр. упознавање са унутра-
шњим слабостима у дјелатности привредних организација, уочавање 
неопрезности приликом примања у службу, осигурања имовине, не-
постојања контроле на пословањем и сл.). (Водинелић, 1985: 299) Из 
овога је сасвим јасно да се највећи дио, ако не и цјелокупна, превен-
тивна дјелатност полиције може реализовати само кроз велики ниво 
оперативности полиције на безбједносном сектору.

Ефикасно супротстављање криминалитету уопште, па и његовим 
савременим облицима, подразумијева изналажење и примјену разно-
врсних мјера које се, само условно, и више у смислу једне теоретске 
анализе, могу подјелити на оне којима се оживотворавају настојања 
заједнице да „ante delictim” реагује и предуприједи криминални акт 
(превентивне), а уколико то не успије, да „post delictum” реагује преко 
правосудних органа и кроз примјену кривичних или других санкција 
на конкретно криминално понашање, па и криминалитет као масов-
ну појаву (репресивне), (Жарковић, Бановић, 2010: 204). Дакле, ефи-
касно супростављање криминалитету је незамисливо без ефикасног 
поступања полције на безбједносном сектору који представља главно 
мјесто збивљања свих безбједносних проблема.

У контексту овог рада и у односу на безбједносни сектор, може се 
рећи да превенција криминалитета се најпотпуније реализује у сис-
тему криминалистичке контроле, што представља дјелатност поли-
ције која се састоји у праћењу и проучавању криминалитета и других 
друштвено штетних појава на безбједносном сектору, ради стварања 
претпоставки за брзо и ефикасно дјеловање полиције у пoгледу пре-
дупређивања криминалиних активности, или ако се већ десе, у откри-
вању појединачних кривичних дјела и њихових извршилаца. Такође, 
криминалистичка контрола на безбједносном сектору је усмјерена на 
организовано и планско надзирање криминогених средина, објеката 
и догађаја, односно лица склоних криминалном и девијантном пона-
шању. Да би уопште било могуће остварити криминалистичку конт-
ролу на безбједносном сектору, неопходно је да се позорничка и прат-
ролна дјелатност несметано обављају.

У циљу остваривања превентивне дјелатности полиције на безбјед-
носном сектору предузимају се све полицијске мјере и радње чија је 
сврха спречавање вршења свих незаконитости од стране лица у чијем 
понашању се може претпоставити криминално понашање. Ради ис-
пуњавања овог циља неопходно је да полиција на безбједносном сек-
тору, поред надзора одређених лица и криминогених средина (као и 
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објеката) прикупља сва обавјештења и информације које указују на 
појединачна предкриминална стања и понашања. Да би полиција мог-
ла доћи до ових сазнања неопходно је да има добру сарадњу са грађа-
нима. Без добре сарадње са грађанима и информаната у криминоге-
ним (криминалним) срединама, немогуће је замислити ефикасну пре-
вентивну дјелатност полиције.

Владање оперативним информацијама о стању на безбједносном 
сектору, поготово оним које су битне за превентивну дјелатност по-
лиције на сектору, везане су за сазнања и лична запажања униформи-
саних припадника полиције. Ова запажања и сазнања се углавном од-
носе на поједине опасне појаве или преткривична сазнања која прије-
те да се претворе у криминална понашања. Униформисани припадни-
ци полиције, по правилу, требали би да уочавају такве ситуације и да 
се по њиховом приједлогу предузимају превентивне мјере у односу на 
одређена лица чије је држање криминогено, раније осуђивана лица, 
условно отпуштена, као и лица носиоце одређених социјално-пато-
лошких појава (алкохоличари, наркомани, коцкари, скитнице, про-
ститутке и сл.). (Кривокапић, 2008: 223)

Начин организације полицијских структура и организовање про-
цеса рада на безбједносном сектору доприносе ефикасности полиције 
у погледу сречавања криминалитета. Уколико једна полицијска орга-
низација кроз своју организациону структуру занемари локалне по-
лицијске снаге, није реално очекивати да ће бити у потпуности ефи-
касна у обављању својих послова. Ово првенствено наводимо због 
стања у полицијском систему Босне и Херцеговине у коме неке поли-
цијске агенције уопште немају локалне полицијске структуре, тако да 
је незамисливо од њих и очекивати да буду ефикасне у погледу спре-
чавања криминалитета. Такође, сматра се да је локални ниво поли-
цијских структура битан за функционисање полицијских агенција, 
јер без тог нивоа у полицијским агенцијама нема непосредне (свакод-
невне) сарадње са грађанима, што неминовно доводи до недостатка 
информација које су суштинске за полицијску дјелатност и сузбијање 
свих негативних појава које доводе до вршења кривичних дјела, тј. до 
угрожавања безбједности грађана. (Шетка, 201�: 350) У протеклом пе-
риоду је, у полицијским агенцијама у БиХ, изражен тренд занемари-
вања локалних полицијских структура што се негативно одразило на 
ефикасност поступања полиције, тј. негативно се одразило на ефикас-
ност полиције. Поменуте девијације имају своје репрекусије на посту-
пање полиције на безбједносном сектору и учинковитости полиције у 
области превенције крминалитета.
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Позорничка и патролна дјелатност у функцији 
превенције криминалитета

Позорничка и патролна дјелатност представљају основни начин 
превентивно-репресивног обављања послова полиције, с циљем од-
ржавања јавног реда, спречавања вршења кривичних дјела и пре-
кршаја, хватања њихових извршилаца и пружања помоћи грађанима 
на безбједносном сектору. (Субошић, 2017: 191) Позорничка и пат-
ролна дјелатност су од великог значаја за превентивни рад полиције. 
Аналогно томе, можемо закључити да су ове дјелатности од суштин-
ске важности за оперативни рад припадника полиције. Дакле, кроз 
позорну и патролну дјелатност се омогућава присуство полиције на 
безбједносном сектору, као и оперативни рад, што значи да се начело 
превентивног дјеловања, скоро у потпуности, остварује кроз ова два 
вида полицијске дјелатности. (Јовичић, Шетка, 2018а: 15�)

Рад полиције на безбједносном сектору (кроз позорничку и пат-
ролну дјелатност) посебно је значајан за превенцију криминала, јер 
омогућава упознавање грађана који живе и раде на том подручју и 
упознавање прилика и околности које утичу на стање безбједности. 
На сектору је значајно остварити сарадњу са грађанима, њиховим уд-
ружењима, васпитно-образовним установама, установама социјалне 
заштите, здравственим установама и другим субјектима локалне за-
једнице који могу помоћи полицији да ефикасније спречава и сузбија 
кривична дјела. (Вуковић, 2017: 229)

Позорничко-патролна дјелатност у функцији остваривања пре-
венције криминалитета се може изразити на више начина. Кроз ову 
дјелатност на безбједносном сектору полиција може радити на из-
грађивању позитивних релација између полиције и грађана, што сва-
како може донијети многобројне бенефите за превентивни рад поли-
ције. Поред поменутог, кроз ову дјелатност, полиција може да дјелује 
у претпољу криминалитета уколико свој рад усмјери на рјешавање 
проблема у локалној заједници (на безбједносном сектору).

Изграђивање позитивних релација између полиције и грађана 
представља најшири облик полицијског ангажовања у друштву. Об-
лици сарадње и изграђивање позитивних релација са грађанима су 
многобројни и поред усмјерења на тзв. општу јавност, сратегијски 
треба да се фокусира прије свега на циљне групе које су од посеб-
ног интереса за превентивне стратегијске циљеве друштвене заједни-
це. (Симоновић, 2004: 104) Кроз вршење позорничке и патролне дје-
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латности, полиција фокус свог дјеловања може усмјерити на посебне 
групе грађана и на такав начин развити потребан ниво повјерења са 
грађанима. Такође, позорничка и патролна дјелатност могу се одвија-
ти на такав начин да се на безбједносном сектору непосредно оства-
рују превентивни стратегијски циљеви.

 За разлику од изграђивања позитивних релација између полиције 
и грађана, полицијски рад усмјерен на проблеме у локалној заједници 
представља опредмећење проактивног криминалистичког приступа 
и фокусирање полицијске и криминалистичке стратегијске дјелатнос-
ти на претпоље криминалитета. Полиција већине развијених земаља 
свијета своју дјелатност усмјерава на уочавање проблема у локалној 
заједници који могу довести до криминала и других штетних поја-
ва. Када спозна негативне појаве, различитим мјерама и у сарадњи са 
другим институцијама, полиција покушава да дјелује на те проблеме 
и ријеши их, тј. да на такав начин дјелује у предпољу криминалите-
та. (Симоновић, Пена, 2010: 11�) Сагледавајући наведено, није тешко 
закључити да се већина проблема у локалној заједници може уочити 
кроз позорничку и патролну дјелатност (непосредан рад полиције на 
безбједносном сектору), што нам јасно говори о значају позорничко-
патролне дјелатности у превенцији криминалитета. 

Дјелатност полиције на безбједносном сектору обухвата низ ак-
тивности међу којима су, на првом мјесту, обиласци позорничких и 
патролних рејона. Обиласци су усмјерени на мјеста гдје се најчешће 
врше кривична дјела или прекршаји, или се испољавају социо-пато-
лошке појаве, као и у односу на лица према којима је предузета мјера 
појачаног надзора, односно криминалистичка контрола. Такође, кроз 
ове обиласке полицијски службеници на безбједносном сектору могу 
уочавати проблеме (који могу условити извршење кривичног дјела) и 
дјеловати у предпољу криминалитета, како би спријечили извршење 
кривичних дјела.

У вези са превентивним дјеловањем полиције на безбједносном 
сектору кроз позорничку и патролну дјелатност је и планирање кон-
кретних задатака полиције. Задаци који се врше на позорничком и 
патролном рејону се планирају у складу са степеном опасности кри-
миналног испољавања на одређеном дијелу станичног подручја. Ово 
је важно имати у виду јер је пракса показала да се криминална актив-
ност преноси са позорничких и патролних рејона гдје је израженија 
активност и присуство полиције, на оне рејоне гдје је полицијска ак-
тивност мање изражена. Ово значи да планирање и интезивирање по-
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зорничке и патролне дјелатности у погледу времена, мјеста и учесталос-
ти, те опасности од криминалних појава, на станичном подручју, треба 
да буде у корелацији са актуелном безбједносном проблематиком.

Позорничку и патролну дјелатност на безбједносном сектору тре-
ба посматрати у контексту актуелних друштвених дешавања, степена 
друштвеног и технолошког развоја, друштвених девијација итд. Ово 
говоримо из разлога што је данас тешко очекивати да позорничка и 
патролна дјелатности буде максимално функционална и ефикасна у 
превенцији криминалитета уколико се она заснива на традиционал-
ним принципима. Данашње друштвене прилике, поготово професио-
нализација и софистицираност у сфери вршења кривичних дјела, не-
миновно захтијевају да припадници полиције посједују многобројне 
специјализоване вјештине и знања. Пошто ово није реално очекива-
ти, неопходно је да полицијски службеници на терену имају помоћ 
специјализованих линија рада унутар полицијске агенције, као и да 
буду додатно едуковани за препознавање и уочавање предкриминал-
них радњи. Овај проблем се апострофира јер је данас могуће изврши-
ти припремање озбиљног кривичног дјела, као и његово само извр-
шење, на безбједносним секторима који су добро „покривени” при-
падницима полиције. „Припадници полиције данас не могу успешно 
обављати своје послове без стицања и сталног ажурирања и усаврша-
вања релевантних знања, вештина и навика.” (Кешетовић, Бановић, 
Радовић, 2017: 98)

„Специфичну улогу у реализовању позорничке и патролне дјелат-
ности имају позорници (као уосталом сви остали овлашћени рад-
ници органа унутрашњих послова) који морају да прикупе податке 
о свом рејону не само када наступи нека од очигледних предкрими-
налних ситуација него и раније. Прикупљање обавјештења од грађа-
на, један је од основних метода јер може да пружи најбоље резултате 
у превенцији криминалитета, наравно, под условом добре оператив-
не покривености позорничког и патролног рејона. Што непосреднији 
контакт грађанин-позорник, заснован на узајамном повјерењу, треба 
да укључи што више позорника у живот и рад у мјесној заједници и да 
им омогући да се детаљно информишу о испољавању разних социо-
патолошких појава и другим девијацијама. Међутим, одговорност и 
обавеза позорника у таквим случајевима јесте да не занемари своју 
дужност, да провјери шта је нечије лично мишљење и утисак, а шта 
право стање и реална појава. Јер, и добронамјерни грађани могу бити 
у заблуди.” (Кривокапић, 2004: 221) Управо сегмент добре информи-
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саности чини најважнији сегмент у спречавању криминалитета на 
безбједносном сектору који се реализује кроз позорничку и патролну 
дјелатност. Из овог разлога, неопходно је апострофирати важност од-
носа позорник-грађанин, али и обавезу позорника да препозна праву 
информацију коју добије од грађана.

Вршење позорничке и патролне дјелатности на безбједносном сек-
тору, у сврху сузбијања криминалитета, од стране полицијских аген-
ција у БиХ, „је значајно посматрати са спекта концепта рада полиције 
у заједници. Ово сматрамо јер овај концепт дефинитивно није дао 
жељене резултате у полицијском систему БиХ, јер грађани очигледно 
немају довољно повјерења у полицијске структуре.” (Јовичић, Шетка 
2018б: 2�5) Наведену констатацију можемо оправдати тиме што тре-
нутно у већини полицијских агенција у БиХ уопште више нема сис-
тематизованих радних мјеста која су била предвиђена за полицијске 
службенике који су се били задужени за провођење овог концепта. 
Такође, наведено се може узети као негативан фактор који сигурно 
утиче на ефикасност полицијских агенција у БиХ у погледу спреча-
вања криминалитета. Наравно, није тешко закључити да се то рефлек-
тује и на квалитет вршења позорничке и патролне дјелатности. Разлог 
слабог повјерења грађана БиХ у полицијске структуре можда може-
мо тражити у великом утицају политике на рад полиције. „Истражи-
вања која су проведена у оквиру пројекта испитивања јавног мњења 
„Ставови грађана о полицији” потврђују да грађани БиХ, укључујући 
и неке друге земље западног Балкана сматрају да политика утиче на 
оперативни рад полиције. У складу са овим грађани Србије, Босне 
и Херцеговине, Албаније и Македоније су на питање да ли сматрају 
да политичари утичу на оперативни рад полиције јединствено одго-
ворили и рекли са су увјерени у то. Чак �8% вјерује да такав утицај 
постоји, док свега 2�% испитаника сматра да такав утицај не постоји. 
Овај став је посебно био изражен међу испитаницима у Босни и Хер-
цеговини, гдје се њих 72% изјаснило да овај утицај постоји.” (Шетка, 
2017: 505, Мандић, 201�: 17–18) 

Закључак

Секторски рад припадника полиције, који се углавном огледа у вр-
шењу позорничке и патролне службе, треба бити усклађен са радом 
свих линија рада у оквиру једне полицијске организације, односно 
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потребно је обезбједити чврсту акциону кохезију свих оперативних 
линија рада које своје активности проводе на подручју полицијских 
станица (локалних полицијских сруктура). Оперативна кохезија у 
овом смислу подразумијева јединствено дјеловање секторских поли-
цајаца и оперативних линија рада, заједничко организовање послова, 
провођење заједничких оперативних акција, дневну размјену инфор-
мација, као и координацију и сарадњу приликом предузимања опера-
тивно-тактичких мјера и радњи на подручју једне полицијске станице 
(или једном безбједносном сектору). Све наведено треба да се рефлек-
тује кроз складан однос приликом обављања полицијских дјелатнос-
ти на безбједносном сектору.

Имајући у виду све што смо претходно навели упућује нас на за-
кључак да се у директној корелацији налазе начин и ефикасност вр-
шења позорничке и патролане дјелатности са ефикасношћу полиције 
у превенцији криминалитета. Ово се може тврдити јер кроз претход-
не спознаје лако је уочљиво да многи сегменти који утичу на спреча-
вање криминалитета зависе од начина вршења и ефикасног обављања 
позорничке и патролне дјелатности на безбједносном сектору. 

Вршењем позорничке и патролне дјелатности полиција остварује 
непосредан утицај у погледу спречавања криминалних понашања на 
безбједносном сектору, док са друге стране кроз вршење ових дјелат-
ности локлане полицијске структуре остварују посредни утицај на 
стратешке одлуке полицијске агенције које се односе на превенцију 
криминалитета. У погледу стратешких одлука, првенствено мислимо 
на то де се на основу резултата полиције до којих се долази кроз ове 
дјелатности прикупљају релевантне информације на основу којих би 
се и требале доносити стратешке одлуке полицијских агенција, а са 
друе стране, реализација стратешких одлука на терену о превенцији 
криминалитета се значајним дијелом и реализује кроз вршење ових 
дјелатности на безбједносном сектору. 

Просто говорећи, превенција криминалитета условљена је дјелат-
ношћу полиције на терену јер немогуће је до потребних сазнања о пре-
венцији криминалитета доћи (узрока и услова који погодују настанку 
криминалитета) без адекватног секторског рада полиције. Исто тако, 
јасно је да су информације кључан елемент који утиче на оперативни 
капацитет полицијских агенције, а оне се могу сазнати само перманен-
тним и преданим радом на терену и у комуникацији са грађанима.

Проблем који се јавља у полицијском систему Босне и Херцегови-
не у погледу секторског дјеловања полицијских агенција је више него 
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очигледан. У појединим агенцијама дјелатност полиције на безбјед-
носном сектору је немогуће остваривати јер уопште не посједују ло-
калне полиције структуре, док је код других агенција изражено ус-
постављање организационих јединица које се налазе на вишим хије-
рархијским нивоима, а занемаривање нижих територијалних (локал-
них) организационих јединица. Неопходно је да у наредном периоду, 
полицијске агенције које имају локалне полицијске структуре, више 
пажње посвете њима, као и да осавремене начин вршења позорничке 
и патролне дјелатности. Само унапређивањем вршења позорничке и 
патролне дјелатности на безбједносном сектору, може се допринијети 
већој ефикасности полиције у превенцији криминалитета.
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ACTIVITIES OF POLICE CONSTABLES AND PATROLS 
IN PREVENTION OF CRIMINAL 

ACTIONS IN THE SECTOR SECURITY

Gojko Šetka, Assistant 
University of Banja Luka, Faculty of Security Sciences 

Summary

Lately less and less attention has been paid to the essential (basic) police activity taking place 
in the sector security. We consider this to be completely unjustified, since all police operations 
are taking place in the security sector and without the police acting on it efficiently, it is impos-
sible to expect successful prevention of crime. The police organization is not able to effectively 
deal with crime prevention if it fails to perform its activity in the security sector. The security 
sector is a central element of police activity and the place where the most important police ac-
tivity takes place, the place where the results of police work are created and manifest. In this 
paper, attention is focused on the activities of the police in the security sector in order to point 
out the great importance activities of police constables and patrol activities in the function of 
crime prevention. Also, through the work will be pointed out certain factors that in the past pe-
riod negatively influenced the efficiency of performing activities of police constables and patrol 
activities.

Keywords: police, sector of security, criminal, prevention of criminal, activities of police con-
stables, patrol activity.
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ПРИЛОГ РАСПРАВИ О ИЗВОРИМА 
МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 

– Позиција и значај судске праксе –

Сажетак: Правницима који су своје правничко образовање стекли у државама које баш-
тине европско-континенталну правну традицију, која се развијала под утицајем римс-
ког права, веома често представља потешкоћу да разумеју логику прецедентног права. У 
том смислу, нарочито је занимљива позиција коју судови у земљама common law система 
имају, а то је заправо, њихова могућност да стварају право. Следствено томе, судске од-
луке у овим правним системима истовремено представљају изворе права, односно правна 
правила којих се, уз испуњење одговарајућих услова, треба држати. Како је утицај пре-
цедентне доктрине у Међународном суду правде, а преко судија које долазе из традиција 
прецедентног права нужно велики, то је онда и улога коју судска пракса има, када је реч 
о изворима међународног права, постала већа него што је то предвиђено Статутом 
Међународног суда правде. Сматрамо да је додатни осврт на овај феномен важан, не само 
да бисмо боље разумели правну реалност, већ и да бисмо боље разумели међународно право 
у целини. Грану права, која баш због правних компромиса који се морају чинити како би се 
уопште створило међународно право, а који значе уважавање свих великих правних тра-
диција, често бива под ударом критика које, из различитих разлога, не уважавају овај 
шири друштвени контекст, унутар којег се остварује и сама идеја међународног права. 
Кључне речи: извори међународног права, европско-континентално право, прецедентно 
право, Међународни суд правде, судска пракса.

Увод

Међународно право је грана права чија динамика развоја у много-
ме зависи од држава, које каткад нису вољне нити да стварају а нити 
да се подвргавају његовим правилима, и то је већ хронични проблем 
који прати међународно право од његовог настанка. Урушавање би-
поларне структуре међународне заједнице с краја осамдесетих и по-
четком деведесетих година, у једном је тренутку угрозило саму супс-
танцу међународног права. Непостојање теже или противтеже једној 
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моћној држави или групи држава, показало се веома неповољним 
амбијентом за међународно право у целини, и овај период можемо 
назвати периодом његове стагнације и кршења. Последњих година 
ипак, приметан је опоравак међународне заједнице, те успостављање, 
чак би се рекло, њене полицентричне структуре, и то на начин који 
нисмо имали прилике да видимо пре. То ће, сматрамо, нужно водити 
поновном враћању међународном праву те верујемо његовом даљем 
прогресивном развоју. За сада, међународно право чији су извори, а 
то је већински став доктрине, наведени у члану 38. Статута Међуна-
родног суда правде, опстаје и успева да се прилагоди новонасталим 
околностима, не само захваљујући великом броју међународних кон-
венција и обичаја, већ и оним што се назива помоћним извором међу-
народног права, као што је на пример пракса. И то пре свега Међуна-
родног суда правде, мада постоји сагласност да овде спада и пракса 
арбитражних судова (Крећа, 2008: 90). Начин, али, пре свега разлози 
који утичу на то да судска пракса пронађе пут да се наметне као важан 
извор међународног права, или барем важнији од снаге и позиције 
коју јој даје Статут Међународног суда правде су бројни, и идеја нам 
је да у овом раду укажемо на њих.

Доктрина је готово унисона у ставу, да су сви релевантни извори 
међународног права наведени у члану 38. Статута Међународног суда 
правде, и да се међу тим изворима, међународни уговори и међуна-
родни обичаји издвајају као главни, док се за остале изворе наведене 
у овом члану прихвата то, да они заправо представљају помоћне, из-
воре међународног права (Ђорђевић, 1995: 51). 

Међутим, судске одлуке, судећи по Статуту Међународног суда 
правде, имају ограничено дејство тј. како се у Статуту истиче, Суд у 
решавању спорова сагласно међународном праву, између осталих из-
вора примењује „под условом одредаба члана 59, судске одлуке и до-
ктрину најпозванијих стручњака јавног права разних народа, као по-
моћно средство за утврђивање правних правила” (Члан 38 ст. 1. тачка 
д. Статута Међународног суда правде). 

Статут Међународног суда правде, дакле, судским одлукама при-
знаје статус извора са ограниченим дејством и то како ratione personae 
тако и ratione materiae. Ово из разлога, што је у већ споменутом члану 
59. Статута предвиђено то, да „одлука Суда има обавезну снагу само 
према странкама у спору и у односу на тај посебан случај”. Другим 
речима то значи, да одлука Суда обавезује само државе учеснице у 
конкретном поступку а не и остале државе, које, иако могу бити заин-
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тересоване за исход спора и садржину пресуде, из разлога важности 
проблема који се њоме расправља, ипак нису везане њеним диспози-
тивом. 

Тако, Међународни суд правде не пропушта прилику да у својим 
образложењима сопствену аргументацију поткрепи и позивањем на 
неке раније одлуке у којима је заузео одређени правни став. Ту праксу 
Међународни суд правде само је преузео од свог институционалног 
претходника Сталног суда међународне правде и држи је се до данас. 
Када то чини, он то ради на следећи начин:

„Суд дошавши до закључка да су аргументи које је истакла Француска влада или 
ирелевантни у односу на спор или не доказују постојање принципа међународног 
права које не би допустило Турској да започне кривични поступак против по-
ручника Демонса, примећује да се у испуњењу задатка, да сам установљава шта 
је међународно право, није ограничио на разматрање изнетих аргумената, већ 
укључио у своја истраживања све прецеденте, доктрину и чињенице које су му 
биле доступне и које би могле открити постојање једног од принципа међународ-
ног права предвиђеног у посебном споразуму (Из пресуде Сталног суда међународ-
не правде у случају ’Лотус’” /1927/).

У издвојеном мишљењу судије Азеведа у спору око азила (1950) 
стоји:

„Треба имати на уму [...] да одлука у појединачном случају има дубоке реперкусије, 
посебно у међународном праву, јер мишљења која су била потврђена том одлуком 
стичу квази-легислативну вредност, упркос правном принципу према коме одлу-
ка нема обавезну снагу изузев између странака и у односу на тај појединачни слу-
чај” (Ђорђевић и сар., 1988: 82).

Чини нам се да се у мишљењу судије Азаведа крију многи разло-
зи који чине да судска пракса има много већу важност од оне коју јој 
придаје Статут Суда. У наставку ћемо покушати да укажемо на оне 
разлоге за постојање оваквог стања а који нам се чине најважнијим.

Разлози који утичу на важност судске 
праксе у међународном правосуђу

Савремено међународно право, ма колико достигло високу тачку 
у свом развоју која га чини умногоме другачијим од класичног међу-
народног права, још увек пати од општости и великог броја правних 
стандарда који додатно утичу на то, да његов појмовни и термино-
лошки апарат буде недовољно прецизан и развијен. Додатни проблем 
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јесу и правне празнине којима међународно право обилује. У таквој 
ситуацији се у јуриспруденцији „Светског суда” траже одговори на 
многе дилеме које овако стање ствара. Зато нам и данас делују акту-
елно речи које су давно изговорене, да међународно право, будући да 
нема законодавца какав постоји у државама те право које је још увек 
у многим сегментима нефиксирано у правном обичају „добија изу-
зетно много излучивањем правила из јуриспруденције највише и нај-
савршеније судске инстанције међународно правне заједнице” (Гође-
вац, 1933: 4). Јер „сваки случај који се нађе пред Судом у неком смислу 
се тиче и извора међународног права, обзиром да сваки случај захтева 
испитивање самосталних и несамосталних правила чије постојање и 
правно дејство на крају зависе од тога, какво ће значење бити подес-
но за конкретну сврху” (Mendelson, 199�: �3). Како је међутим пракса 
позивања на раније судске одлуке, ако не као на правни извор а оно 
као на разлог који ће аргументацији одлуке бити јак ослонац, присут-
на и тамо где судска одлука никако није извор права, а такав је слу-
чај са континенталним правним системима, онда је та пракса тим пре 
учесталија у поступку пред Међународним судом правде. Тако Лау-
терпахт (Hersch Lauterpacht) исправно примећује да Међународни суд 
правде у тим случајевима:

„следи сопствене одлуке из истог разлога као што то чине сви судови – било да су 
везани прецедентном доктрином или не, најпре, зато што су те одлуке ризнице 
правног искуства којих се је згодно држати; зато што оне осликавају оно што је 
Суд у прошлости већ размотрио као исправно право; зато што поштовање одлу-
ка које су донесене у прошлости доприноси извесности и стабилности, а оне су 
суштина уређеног система судства и зато, што су судије природно невоЉне да 
у одсуству разлога који би их приморали на супротно, признају да раније нису 
били у праву” (Lauterpacht, 1958: 14).

На овом месту никако не смемо заборавити улогу коју раније суд-
ске одлуке имају у процесу доказивања постојања међународног оби-
чаја, који фигурира као један од главних извора по којима Суд суди. 
Истиче се да је ово помоћно средство нарочито важно када су у пи-
тању не само обичаји већ и када је у питању утврђивање општег прав-
ног начела. „Није лако утврдити постојање неког обичајног правила 
или општег правног начела. Ако је то учинио у својој пресуди какав 
међународни суд, било стални било арбитражни, тада је оном ко се 
на правило позива посао доказивања постојања тог правила сасвим 
олакшан. Довољно је да се позове на одговарајућу судску или арбит-
ражну пресуду којом је то правило примењено као на доказ о пос-
тојању тог правила”. (Етински и сар., 2017: ��).
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Када се позива на своје раније одлуке, Суд то чини независно од 
тога да ли је реч о контенциозним или саветодавним поступцима. 
Примера ради, у пресуди коју је донео у спору око риболова између 
Савезне Републике Немачке и Исланда, Суд се у вези извесних питања 
позвао на саветодавно мишљење које је дао у вези са компетенцијама 
Генералне скупштине о пријему држава у Уједињене нације (Federal 
Republic of Germany v. Iceland, 1973). А у пресуди која се тицала спора 
између Турске и Грчке у вези са континенталним платоом у Егејском 
мору, Суд се опет позвао на саветодавно мишљење Сталног суда међу-
народне правде које је дато у вези са декретима о држављанству изда-
тих у Тунису и Мароку (Aegean Sea Continental Shelf Case, 1978).

Остаје чињеница да све одлуке Међународног суда правде, имају 
много већи значај у теорији и пракси од оног значаја који им је про-
писан Статутом Међународног суда правде. У том смислу, расправа о 
изворима међународног права остаје увек занимљива, али и, са друге 
стране делимично замагљена и необјашњена. Јер заиста, како објас-
нити то, да су одлуке Међународног суда правде, тако неспутано пос-
тале толико важан, не само интерпретативни извор правила међуна-
родног права, већ и правила којих се Суд, у великом броју случајева у 
својој пракси придржава? Одговор на ово питање захтева уважавање 
више чинилаца који творе ову ситуацију и на неке од њих смо већ ука-
зали. Наравно, остаје као константа, чињеница недовољне реглемен-
тације међународног јавног права, те непостојања једног централизо-
ваног органа који је задужен са стварање и интерпретацију његових 
норми. У том случају, орган који примењује ове норме, а који је тако 
високо позициониран у институционалној структури међународне 
заједнице, нужно преузима de facto и легислативну функцију. 

Међутим, постоје и други, тврдимо не мање важни разлози који 
објашњавају тако важну позицију коју одлуке Међународног суда 
правде имају, фигурирајући као незаобилазан извор међународног 
јавног права. Њима желимо да се додатно позабавимо.

Утицај англосаксонског права на значај судске 
праксе као извора међународног права

Идеја међународног права јесте идеја која је у многоме блиска идеји 
„космополитског права” односно, идеји правног поретка у оквиру 
којег ће човек бити грађанин Света, тј. „припадник целокупне људске 
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заједнице, невезан државним границама и држављанством конкрет-
не државе” (Кривокапић, 2010: 4�4-4�5). То је за сада још увек, недо-
стижна идеја која се у многим пројекцијама јавља као утопија. Али то 
свакако не значи да идеја о томе да постоје одређена права која мо-
рају уживати сви људи није достигнута барем у одређеном степену, 
а она у свом исходишту има управо космополитизам. И не само то, 
него велики део доктрине међународно право сматра нужном фазом 
у еволуцији међународног друштва. Тако је међународно право или 
барем његова идеја, како то истиче Ле Фир (Louis le Fur) заправо, да 
буде „само последња етапа права, које је најзад постигло да подведе 
под своје законе и саме државе” (Ле Фир, 1934: �). Да ли се у томе ус-
пело, то није одговор за којим трагамо у овом раду. То нарочито не, 
уколико идеју међународног права доживљавамо и схватамо као још 
увек, у потпуности неостварен идеал, а то јесте начин на који разу-
мемо међународно право. Но, свакако је неспорно, да су предуслови 
овог правног подухвата, морала бити признања која су у универзал-
ним документима, која данас представљају духовну тековину цивили-
зације, дата свим припадницима људског рода. Тако је у Универзалној 
декларацији о људским правима у члану 1., који наводимо те чланови-
ма који следе, записано да се:

Сва људска бића рађају слободна и једнака у достојанству и правима. Она су об-
дарена разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у духу братс-
тва (Хаџи-Видановић, Милановић, 2005: 102).

Међународно право је заправо у непрестаном трагању за начини-
ма сопственог остварења, али и покушају отеловљења једног права 
које би било заједничко и једнако прихватљиво свима. То је свакако 
значило и значи, уважавање чињенице постојања исто тако различи-
тих правних поредака и традиција, те у складу с тим, и различитог ра-
зумевања концепта извора права али и овлашћења за стварање права 
уопште. Ове разлике су нарочито приметне ако се крене од поделе на 
традицију кодификованог права и традицију прецедентног, односно 
англосаксонског права. Јер, у Енглеској је током феудализма, а почев 
од XII века „створен посебан правни систем који се у својој основи 
задржао до данашњих дана, а у време британских колонијалних ос-
вајања и проширио на земље којима је владала британска империја 
(САД, Нови Зеланд, Аустралија, Индија, Пакистан, Сингапур). Ев-
ропљани овај правни систем називају англосаксонски, прецедентни 
или common law” (Шаркић, Поповић, 199�: 103). 
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Англосаксонски правни систем се супротставља континетнатлном 
који важи у највећем делу Европе и државама чији су правни системи 
били под утицајем држава континенталне Европе и то у следећем; а) 
континентални правни систем се развио под утицајем римског права, 
док је англосаксонски настао ван, или уз незнатан утицај римског пра-
ва; б) континентални систем познаје кодификације, док англосаксонс-
ки не познаје; и, а то сматрамо круцијално важном разликом да бисмо 
разумели проблем који расправљамо; в) основни творац права (зако-
на) у англосаксонском систему је суд, док је у континеталном систему 
то законодавни орган, обично парламент а некада и владар (Шаркић, 
Поповић, 199�:103). Како је идеја Међународног суда правде заправо 
идеја светског суда који примењује право које је плод сагласности на-
рода, тако су и одредбе Статута Међународног суда правде, морале 
уважити ову чињеницу. То је и учињено, па се у поступку избора су-
дија, како је то предвиђено у члану 9. Статута Суда каже, да ће се при-
ликом њиховог избора водити рачуна да у Суду, преко судија, буду 
равноправно заступљени најважнији облици цивилизације и главни 
правни системи данашњице (са сајта Међународног суда правде). То 
заправо значи да ће у судећим већима седети судије које долазе из 
минимум, две различите правне филозофије, барем по питању разу-
мевања онога што би требала бити улога судије у конкретном случају, 
независно од тога да ли је реч о спору или саветодавном поступку. За 
једне, а то ће бити судије које су образоване у духу европске континен-
талне правне традиције, улога судије је да примењује право које већ 
постоји записано у кодификацијама, док ће за друге, оне који долазе 
из англосаксонске правне традиције, разумевање њихове улоге као су-
дије, бити нешто другачије. Наиме, како долазе из правне традиције у 
којој суд, како смо видели, не само што примењује, већ и ствара пра-
во, они ће свакако своју позицију доживети, не само као могућност 
да се примени постојећа норма, већ и као могућност да се, зашто да 
не, уколико је потребно створи нова. У сваком случају, за судије које 
долазе из англосаксонске правне традиције, пресуде али и друге одлу-
ке које је Међународни суд правде већ донео, нису само пресуде које 
су ограничене дејством које им је признато чланом 59. Статута Суда, 
тј. да делују само у односу на стране у спору и у односу на конкретан 
спор, већ су то и правила којих се треба придржавати. То су дакле, не 
само одлуке које се односе на конкретан случај, већ правила међуна-
родног права која важе и за будуће случајеве исте врсте. Како се ути-
цај које англосаксонско право има у међународним судским инсти-
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туцијама не може оспорити, то је уважавање ових разлога нужно за 
правилно схватање улоге и позиције коју пракса Међународног суда 
правде има, када говоримо о изворима међународног права. Коначно, 
управо се у овој чињеници могуће крије и одговор на питање, зашто 
поступци пред међународним судским инстанцама, било да говори-
мо о материјалном или процедуралном праву које примењују, изази-
вају тако много потешкоћа правницима који припадају европскокон-
тиненталној провенијенцији. Статут Међународног кривичног суда 
је у том смислу чак и експлицитнији када каже да: „Суд може да при-
мењује правне принципе и начела на начин на који их је тумачио у 
својим ранијим одлукама”. У сваком случају,да би се на прави начин 
разумело међународно право и међународно правосуђе, и то не само 
у поступцима пред Међународним судом правде, којим смо се у овом 
раду и највише бавили, већ и у поступцима пред другим међународ-
ним судским инстанцама, које претендују да буду органи који пред-
стављају међународни правни поредак у целини, неопходно је разу-
мети и уважити аргументе и разлоге које смо на овом месту указали.

Закључак

Изградња међународноправног поретка је дуготрајан процес, који 
има своје већ установљене законитости, али и процес који, каткад, 
измиче покушајима адекватне материјализације кроз одређена јасна 
правила, зато што је он у исто време и дубоко духован, интелектуа-
лан процес. Он се може разумети само ако се уопште може разуме-
ти идеја, међународноg права као израза воље међународне заједнице 
као целине, а та сагласност на обавезивање неким правним правилом 
неретко бива дата и прећутним путем (tacitus consensu populi). Ипак, 
пуни смисао и циљ међународног права, може се разумети једино ако 
се пође од става, да оно као такво мора осликавати међународну за-
једницу као целину. Како та међународна заједница није монолитна, 
већ је састављена од држава које, како смо на више места у овом раду 
истакли, припадају различитим правним традицијама, то су правна 
резоновања која су им својствена, нужно марала бити, барем дели-
мично заступљена у правном поретку међународне заједнице. Тако 
је и схватању, по коме се судска пресуда не пример, не третира само 
као одлука која има дејство само у односу на конкретан случај, већ и 
као правило којег ће се суд придржавати и у будућности, било пре-
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додређено да буде у одређеној мери заступљено у међународном пра-
ву. То наравно никако не значи да је прецедентна доктрина однела 
превагу у међународноправном поретку, али то ипак значи, да се ни 
сам међународнправни поредак, као плод уважавања и усаглашавања 
држава које припадају различитим правним традицијама, не може у 
потпуности разумети ако се не разумеју основни принципи и начини 
методи правног резоновања оних који долазе из тих традиција. Ово 
тим пре, ако су утицаји који из тих правних традиција долазе, при-
сутни у међународном праву, а они то нужно јесу. Циљ овог рада је 
управо, скретање пажње на овај проблем, те покушај да се помогне, 
његовом бољем разумевању. 
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AN ADDITION TO THE DISCUSSION ON SOURCES 
OF INTERNATIONAL LAW 

– Position and Importance of Judicial Practice – 

Senad Ganić, Assistant Professor 
Department of Law, State University of Novi Pazar

Summary

Lawyers who have acquired their legal education in countries that have a legacy of a European-
Continental legal tradition, developed under the influence of Roman law, often have difficulty in 
understanding the logic of precedent law. In this regard, the position that the courts have in com-
mon law systems is particularly interesting, and that is, in fact, their ability to create law. Conse-
quently, court decisions in these legal systems simultaneously represent the legal rules which, when 
fulfilling the appropriate conditions, have to be applied. As the influence of the precedent doctrine 
in the International Court of Justice, through the judges coming from the preceding traditions is 
necessarily large, that is also the case with the role, that the precedent law has, when it comes to 
sources of International Law which the Court applies. And that influence has actually become 
much greater than it is provided for by the Statute of the International Court of Justice. That is why 
we consider, that an additional review of this phenomenon is important. Not only in order to un-
derstand better the legal reality, but also to better understand international law. International law, 
which is precisely because of the legal compromises that must be made in order to create interna-
tional law in general, which imply the respect of all major legal traditions, is often subject to criti-
cism, that, for various reasons, does not respect this wider social context, in which the very idea of 
international law is happening.

Key words: Sources of international law, European continental law, Common law, Interna-
tional Court of Justice, Judicial practice.
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РЕЛИГИОЗНОСТ ПРАВОСЛАВНИХ 
И МИЛИТАРИСТИЧКА ПОЛИТИЧКА 

КУЛТУРА У СРБИЈИ

Сажетак: У раду су приказани резултати истраживања којима се настојао утврдити од-
нос између религиозности Православних у Србији и милитаристичке политичке кул-
туре. Аутор се ослањао на анализу секундарних података ЕВС-а које је по јединственој 
методологији спроведено у читавој Европи. Први концепт који је био предмет мерења 
је религиозност. Религиозност је операционализована посредством неколико димензија 
религиозности : религијско веровање, став према религијској конфесији/цркви и пер-
сонализована религиозност. Прве две димензије аутор у раду представља као класичну 
религиозност, а трећу димензију означава световном религиозношћу. Други концепт је 
милитаристичка политичка култура. Преференцијал у односу на овај тип политичке кул-
туре операционално је мерен посредством четворостепене скале : добар, веома добар, 
лош, веома лош. Методом корелације смо утврдили да највиши степен повезаности са 
милитаристичком политичком културом налазимо код оних Православаца који показују 
највише вредности персонализоване религиозности. Регресиона анализа показује да је 
милитаризам позитиван предиктор у свим димензијама религиозности Православних.
Кључне речи: религиозност, Православци, политичка култура, милитаризам 

Увод

Доминантне друштвене вредности битно утичу како на понашање 
социјалних актера, тако и на друштвене односе и друштвене процесе. 
Религијске вредности претежно припадају традиционалном корпу-
су вредности. Оне имају знатан утицај на обликовање самог система 
вредности и вредносних оријентација. Религиозност је један од одго-
вора на друштвену кризу, стање аномије и индивидуалне дезорјен-
тисаности. Осим тога, како истиче Малдини, врло је важно које ће 
друштвене вредности и политичке процесе подупрети Црква, јер она 
има значајан утицај на религиозну популацију, на обликовање њених 
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вредносних и политичких ставова, на њено понашање и друштвено 
деловање (Малдини, 200�: 1107). Ово само указује на то да религи-
озност може бити у функцији одређених друштвених и политичких 
процеса, али, такође, може деловати и против њих. Нека истражи-
вања су утврдила повезаност религиозности и традиционалних вред-
ности (Fontaine и др., 2005: 123–144), а неки су пак, истицали да упра-
во та повезаност кореспондира са оним вредностима које упућују на 
потребу избегавања неизвесности (Roccas, 2005: 747–759).

Истраживањем смо настојали утврдити у каквом су односу рели-
гиозност Православних у Србији и милитаристичка политичка кул-
тура као облик ауторитарне политичке културе. Овај однос ће пока-
зати о природи саме религиозности Православаца у Србији, али и 
о политичкој култури која највише кореспондира са том природом 
религиозности. Религиозност Православаца у Србији ћемо сагледа-
ти кроз три димензије : религијско веровање, став према религијској 
конфесији/цркви и персонализована религиозност. Ослањаћемо се на 
анализу секундарних података ЕВС-а на бази анкетне методе у свим 
државама Европе. Сагледаћемо у кавом је односу свака од ових ди-
мензија религиозности са обликом политичке културе који почива на 
војној власти. С обзиром на то да се бавимо испитивањем веза између 
варијабли користићемо метод корелације и регресиону анализу.

Религиозност православних у Србији

Док се религија више везује за друштво, религиозност је, пак, више 
везана за појединца. Кубурић (1999: 77) одређује религиозност као 
„субјективни систем ставова и као систем унутрашњих трајних дис-
позиција које укључује веровања, знања, осећања и понашања”. И 
за Бахтијаревић (1975: 150–154) је религиозност „субјективни сис-
тем ставова који укључују специфичне облике веровања, мишљења, 
осећања и тенденције, а јавља се као систем унутрашњих, трајних дис-
позиција, које се манифестују било на вербалан, било на невербалан 
начин у понашању верника”. Религиозност се ипак најчешће дефини-
ше као „социјално-психолошко стање својствено верујућем човеку, 
које има три аспекта: сазнајни, афективни и акциони. Заправо, она је 
јединство веровања, осећања и праксе” (Ђорђевић, 2007: 109–120).

„Човек може бити религиозан на различите начине, тако да су ди-
мензије религиозности релативно независне и аутономне” (Тадић, 
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1998: 359–373). Религиозност је веома сложен феномен, о којем не мо-
жемо говорити а да не прецизирамо на који аспект при томе мисли-
мо. Олпортов концепт религиозности се састоји у разликовању ин-
тризичке и екстринзичке религиозности. У концепту интризичке 
религиозности религиозност је интериоризована, а остале потребе 
су супсидијарног карактера. Екстринзичка религиозност је заснова-
на на мотивима прихватања од стране социјалне групе, а у функцији 
је остваривања неких других потреба (Allport, 1950). Религиозност 
се испољава и у односу према другима и заједници (Kippenberger, 
Riesebrodt, 2001: 73).

На основу ајтема и питања који обухватају неколико димензија ре-
лигиозности добили смо слику религиозности Православних у Ср-
бији. Религиозност Православних смо операционализовали посредс-
твом три димензије на основу података из Европске студије вреднос-
ти1 : религијско веровање, став према религијској конфесији/цркви и 
персонализована религиозност (Максимовић, 2017: 119–1�1).

Религијско веровање

Прва димензија јесте религијско веровање. Религијско веровање је 
таква димензија религиозности која се тиче прихватања или непри-
хватања неких темељних верских истина, без обзира да ли је веровање 
пропраћено или не основним познавањем верског учења и да ли се то 
веровање манифестује у свакодневном понашању. Неки аутори смат-
рају да се поменута димензија религиозности често погрешно своди 
на познавање теолошке доктрине као система знања, јер питање ве-
ровања се најчешће проучава у контексту низа питања која испитују 
познавање религијских истина или садржаја вере ( Зриншчак, Чрпић, 
Кушар, 2000: 233–255).

Веровање представља прву и темељну димензију религиозног од-
носа. Не може се замислити религиозност неког појединца или групе 
без веровања у Бога.

Религијско веровање операционализујемо посредством следећих 
индикатора: да ли верујете у Бога, у живот после смрти, у пакао, рај и 
грех (Бешић, 2014: �0). У Табели 1.1. приказане су вредности мерења 

1 Европско истраживање вредности је компаративно кроснационално, лонгитудинално истра-
живање које се по јединственој методологији спроводи у читавој Европи. Ово је најважније ком-
паративно истраживање у друштвеним наукама и спроводи се на сваких девет година. Србија је 
прикључена тек у последњем таласу истраживања 2008/2009. године. Први талас овог истражи-
вања реализован је 1981. године. 
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религијског концепта веровања код Православних по следећим ин-
дикаторима – веровање у Бога, у живот после смрти, пакао, рај и грех 
(Максимовић, 2017: 133).

Табела 1. Религијско веровање Православних у Србији

Верују у: Бога Живот после 
смрти Пакао Рај Грех

Православци 97.4 37.9 34.3 43.8 �8.0

Као што можемо да приметимо из Табеле, Православни у Србији 
највише верују у Бога са 97.4%,затим у грех са �8%, у рај са 43.8%, у 
живот после смрти са 37.9%, а најмање верују у пакао са 34.3%. Висок 
ниво вере у Бога код Православних у Србији објашњавамо начином 
на који се религиозност уопште схвата – она се изједначава са вером у 
Бога. Такође, висок ниво веровања у грех код Православних у Србији 
показује да се религија и религиозност разумеју као скуп правила и 
понашања који долази до изражаја када људи осећају страх, патњу, 
бол. „ Како се из Табеле примећује, Православни у Србији показују 
несигурност у погледу веру у фундаменталне постулате православља, 
а то се види из резултата да мање верују у живот после смрти него у 
рај. То што их дупло више верује у грех у односу на пакао, показује да 
верују у неку врсту казне и за време овоземаљског живота. Црква није 
скуп светих, праведних и безгрешних људи, већ заједница слабих и 
грешних, који су свесни својих слабости и недостатака, па вапе за Бо-
гом да им помогне како би их се ослободили” (Биговић, 2000: 2�4).

Став према религијској конфесији/цркви

Друга димензија религиозности Православних у Србији јесте став 
према религијској конфесији/цркви. За ову димензију се може рећи 
да у себе укључује прихватање учења религије, практиковање побож-
ности у религијским организацијама и развијање осећања припадно-
сти црквеној организацији. Став према религијској конфесији/црк-
ви меримо кроз два питања2: Прво питање мери став према цркви, а 

2 У Европској студији вредности из 2008. постоје два питања, од којих једно има четири посебна 
ајтема и мери став према цркви кроз изражавање става о томе да ли црква даје или не даје одго-
воре на морална питања, породичне проблеме, духовне потребе и социјалне проблеме. Степен 
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друго питање се тиче поверења у цркву/религијску конфесију (Бешић, 
2014:70). Табела 2 показује дистрибуцију одговора на четири ајтема 
кроз која се огледа став према цркви, а Табела 3 показује резултате 
мерења поверења у цркву.

Табела 2. Став према цркви/конфесији код Православних 
у Србији

Црква/конфесија 
даје одговоре на:

Моралне 
проблеме

Породичне 
проблеме

Духовне 
потребе

Социјалне 
Проблеме

Православци 58.1 4�.9 77.7 30.�

Највећи број Православних сматра да црква даје одговоре на ду-
ховне потребе (77.7%). Да црква даје одговоре на моралне проблеме 
сматра 58.1% Православних, да даје одговоре на породичне проблеме 
сматра 4�.9% Православаца, а најмање верују да црква даје одговоре 
на социјалне проблеме (30.�%) (Максимовић, 2017: 149). 

Табела 3. Поверење у цркву код Православних у Србији

Поверење у цркву/конфесију Веома 
велико Велико Не баш 

велико Никакво

Православци 25.�  42.3 28.1 4.1

Највећи број Православних у Србији има велико поверење у црк-
ву. Уколико сагледамо резултате из Табеле 2 и 3, видимо да они Право-
славци који сматрају да црква даје одговоре на духовне потребе имају 
велико поверење у цркву. Најмање је оних који сматрају да црква даје 
одговоре на социјалне проблеме и они немају никакво поверење у цр-
кву. Ово само упућује на то да се религиозност код Православних у 
Србији своди на дубоку повезаност са Богом, на тзв. емоционалну ре-
лигиозност.

Персонализована религиозност

Трећа димензија религиозности Православних у Србији јесте пер-
сонализована религиозност. Ова димензија религиозности „се састоји 

поверења се мери четворостепеном скалом процене: „веома велико”, „велико”, „не баш велико” 
и „никакво”.
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од унутрашњег и индивидуализованог става према светом” (Бешић, 
2014:80). Ради се о изградњи религијског света на персонализованој 
духовној равни и по томе се она разликује од прве две димензије ре-
лигиозности. Ову димензију религиозности смо операционализова-
ли посредством индикатора : веровање у личног Бога/духа/животну 
силу, унутрашња духовност, заинтересованост за свето/натприродно, 
налажење утехе у вери, молитва и/или медитација (Бешић, исто), а на 
основу података из Европске студије вредности.

Табела 4.1. Веровање у личног Бога, духа или животну силу

Веровање у личног бога Веровање у духа или животну силу

Православци 21.2 �3.9

Православци у Србији у личног Бога верују са 21.2%, а у духа или 
животну силу са �3.9%. Дакле, као што можемо да приметимо, за Пра-
вославце у Србији је много важнији религијски свет успостављен на 
индивидуалној равни у односу на саме религијске постулате.

Табела 4.2. Унутрашња духовност

Веома 
заинтересовано

Донекле 
заинтересовано

Није баш 
заинтересовано

Уопште није 
заинтересо-

вано

Православци 20.1 48.5 22.4 9.0

Православни у Србији су углавном заинтересовани за развој унут-
рашње духовности што се види из прва два поља Табеле (�8.�%).

Табела 3.3. Налажење утехе у вери, моли се и/или медитира

Налажење утехе у вери Моли се и/или медитира

Православци  8�.9 80.2

Висок проценат Православних у Србији налази утеху у вери (8�.9%) 
и моли се и/или медитира (80.2%). Као унутрашња потреба, молитва 
није конформистичко понашање и на њу не утиче притисак средине. 
Она је обично везана за личне проблеме човека. Дакле, као што смо 
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већ изнели, Православни у Србији велики утицај придају личном до-
живљају вере.

Милитаристичка политичка култура

При разматрању политичке културе неопходно је имати у виду 
економску развијеност, политичке детерминанте развоја, социјалне 
норме, преовлађујући тип социјалног менталитета, религију, али и 
особине конкретних људи. Тако Алмонд теоријски статус политичке 
културе изводи из неколико елемената:

1. Политичка култура се односи на модел субјективних политич-
ких оријентација у оквиру читаве нације или њених појединих 
делова;

2. Саставне делове политичке културе чине когнитивни, афектив-
ни и вредносни елементи;

3. Садржај политичке културе је резултат социјализације у 
детињству,васпитања, утицаја медија и доживљаја одраслих 
особа;

4. Политичка култура утиче на структуру власти и политике, али 
и на њихове резултате (Подунавац, 2001: 220).

Pye у проучавању политичке културе посебну пажњу посвећује на-
чину прихватања политичке културе од стране појединаца, као важ-
ног елемента у изграђивању њиховог идентитета, али и улози поједи-
них друштвених и политичких институција и њиховој прилагођенос-
ти животним потребама и могућностима појединца (наведено према: 
Матић, Подунавац, 1997: 357). За Матића и Подунавца, „политичка 
култура представља онај део опште културе који обухвата вреднос-
ти, ставове, уверења, симболе, склоности и обрасце понашања у одно-
су на опште услове заједничког живота у једном друштву и на избор 
праваца и циљева укупног друштвеног развитка” (Матић, Подунавац, 
1994: 438).

Иако се у оквиру концепта политичке културе не спомиње непос-
редно појам ауторитарности, рекли бисмо да је он изузетно важан за 
разумевање поредака који су успостављени у земљама без традиције 
грађанског друштва. У ауторитарним владавинама доминирају паро-
хијална и поданичка политичка култура (Алмонд, Верба, 2000:3��). 
Бешић разликује типове политичке културе као што су : лидерско-по-
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данички, експертско-елитистички и милитаристички тип политичке 
културе (Бешић, 2014: 25�).

Ауторитарна политичка култура се ослања на традиционализам и 
ауторитарност. Основне карактеристике ауторитарне политичке кул-
туре, како истиче Чупић, су: затвореност, исључивост, идеолошка ри-
гидност и догматичност, затворени начин комуницирања...(Чупић, 
2002: 155). 

Друштва се могу разликовати по степену развијености и заступље-
ности демократских или аутократских вредности, мањој или већој 
привржености цивилним политичким или војним институцијама. 
Фајнер разликује друштвене системе зреле, развијене, ниске и мини-
малне политичке културе. Ниво политичке културе је висок када су 
уверење и осећање на основу којих владаоци заснивају морално пра-
во да владају и да им се покорава, општепризнати. Или, кад се комп-
лекс цивилних органа и процедура, који заједнички конституишу по-
литички систем, признаје као ауторитативан, поштовања вредан од 
стране широког консензуса. Или, кад је јавна ангажованост у овим 
цивилним институцијама и приврженост њима јака и широко рас-
прострањена.3 Милитаристичка политичка култура је такав тип по-
ретка који се заснива на војној власти. Појмом милитаризам ( лат. 
militaris=војни) се указивало на превласт или потпуну доминацију 
војног фактора у друштвено-политичком и економском животу од-
ређене земље.4 Како политичке институције могу бити укомпоноване 
у ткиво политичког система на демократски и аутократски начин, оне 
самом својом конституцијом утичу на појаву милитаризма. 

Користили смо четворостепену лествицу којом су испитаници из-
ражавали подршку облику који почива на војној власти. У Табели 4. 
прилажемо подршку овом облику ауторитарне политичке културе.

3 Више видети у: Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд. 1993.
4 http://nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Braco-Kova%C4%8Devi%C4%87-MILITARIZAM-

RAT-I-MEDIJI.pdf (приступљено 20.10.2018).



Религиозност православних и милитаристичка политичак култура у Србији 503

Табела 4. Степен подршке милитаристичком (N-1333) облику 
политичке културе, у процентима

Милитаристички

Веома добар 8.�

Добар 17.0

Лош 33.7

Веома лош 28.8

Највећи број испитаника сматра да је овај облик политичке култу-
ре лош и веома лош (�2.5%), а знатно мање је оних који сматрају да је 
милитаризам веома добар и добар (25.�%).

Табела 4.1. Средње вредности5 односа димензија религиозности 
и милитаристичке политичке културе�

N АС СД Ф- тест

Веома добар
Добар

Лош
Веома лош

Религијско 
веровање

109 .130 1.007

F(3,1070)=1.972,
p>0.1

198 .049 .994

402 -.094 .981

3�5 -.044 .987

Веома добар
Добар
Лош
Веома лош

102 .317 1.021

F(3,1015)=4.748,
p<0.1

Став према 
цркви/конфесији 205 .042 1.025

388 -.088 .9�7

324 -.032 .992

5 Средње вредности се формирају под условом да је испитаник дао најмање четири одговора.
� N – укупан број испитаника; АС – аритметичка средина (представља суму вредности консти-

нуираног низа подељеног са укупним бројем вредности); СД – стандардна девијација (једна од 
кључних мера варијабилности која указује у којој су мери вредности удаљене од аритметичке 
средине). Ф –тест показује да је вредност коефицијента мултипле корелације у коначном моделу 
статистички значајна или не, односно да регресиони модел статистички значајно предвиђа или 
не вредности критеријумске варијабле.
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Веома добар
Добар
Лош
Веома лош

11� .321 .735

F(3,1139)=�.004,
p<0.1

Персонализована 
религиозност 229 .043 .950

43� -.084 1.043

3�2 -.085 1.034

Највише вредности запажамо код персонализоване религиознос-
ти у погледу подршке милитаристичком типу политичке културе, а 
разлике су статистички значајне (F(3,1139)=�.004, p<0.1). Разлике су 
статистички значајне и код става према конфесији (F(3,1015)=4.748, 
p<.0.1), док код религијског веровања не постоје значајне разлике 
када је реч о подршци милитаристичком типу политичке културе 
(F(3,1070)=1.972, p>0.1) (Максимовић, 2017:198).

Корелације7 између димензија религиозности 
и милитаристичке политичке културе

Табела 5. Корелације између свих скорова

1 2 3 4

1. Религијско веровање 1.000 .248 .444 .048

2. Став према цркви/конфесији 1.000 .3�3 .0�8

3. Персонализована религиозност 1.000 .07�

4. Милитаристички 1.000

7 Корелација представља повезаност или међуоднос између вредности два обележја. У случајеви-
ма када су вредности оба посматрана обележја мерена интервалном или скалом односа, њихове 
вредности испуњавају услов нормалног распореда, а између њих постоји линеарна повезаност, 
у питању је Пирсонова линеарна корелација. Вредност Пирсоновог коефицијента корелације 
креће се од +1(савршена позитивна корелација) до -1(савршена негативна корелација).
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Резултати приказани у Табели указују да не постоји значајна коре-
лација између вредности скорова. Када погледамо однос међу свим 
скоровима, закључујемо да највиши степен корелације са милитарис-
тичком политичком културом постоји код персонализоване религи-
озности.

Милитаристичка политичка култура као 
предиктор религиозности православних у Србији

Идентификовали смо и значај који милитаристичка политичка кул-
тура има као предиктор религијског веровања, става према цркви/кон-
фесији и персонализоване религиозности Православних у Србији. То 
смо учинили регресионом анализом8 (Табела 4.1 до Табела 4.3).

Табела 4.1. Милитаристичка политичка култура као предиктор 
религијског веровања Православних у Србији

Милитаристичка политичка култура

Православци .432*

Табела 4.2. Милитаристичка политичка култура као предиктор 
става према цркви/конфесији Православних у Србији

Милитаристичка политичка култура

Православци .445*

8 Регресиона анализа је најучесталија статистичка метода посредством које се утврђује однос из-
међу предиктора и независних варијабли. Постоји неколико типова регресионих анализа, ипак, 
све оне почивају на истој идеји тј. да се на основу вредности предиктивних варијабли предвиди 
вредност зависне варијабле (више видети: Бешић, М., Методологија политичких наука са ста-
тистиком, Факултет политичких наука, Београд, 2008, стр. 145.). Када је зависна варијабла би-
нарног типа (има две вредности 1 и 0) користи се логистичка регресија. У табелама од 4.1 до 4.3 
представљени су резултати логистичке регресионе анализе за све три димензије религиозности. 
Вредност 1 одговара оним Православцима који кажу да је милитаристички облик политичке 
културе „веома добар” и „добар”, а вредност 0 оним Православцима који су овај облик политич-
ке културе оценили као „веома лош” и „лош”.
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Табела 4.3. Милитаристичка политичка култура као предиктор 
персонализоване религиозности Православних у Србији

Милитаристичка политичка култура

Православци .753*

Гледано кроз све три димензије религиозности, милитаристичка 
политичка култура је позитиван и статистички значајан предиктор 
код Православних у Србији. Највише вредности овог модела поли-
тичке културе налазимо код персонализоване религиозности Право-
славних. Дакле, имајући у виду да смо персонализовану религиозност 
одредили као изградњу религијског света на персонализованој ду-
ховној равни, наши налази упућују на повезаност духовности и војне 
власти. Индивидуалност води у несигурност и неизвесност, стога, ову 
повезаност објашњавамо управо потребом за сигурношћу.

Закључак

Милитаристичка политичка култура је позитиван предиктор ре-
лигиозности Православних у Србији. Било да религиозност Право-
славаца у Србији посматрамо као однос који значи признање, огра-
ниченост и немоћ људског бића, или као један индивидуализовани и 
унутрашњи став према светом и духовном, запажамо подршку мили-
таристичком облику политичке културе. И милитаризам и став пре-
ма цркви/конфесији су одраза ауторитарности. Узимајући у обзир да 
су ред, поредак и хијерархија заједничке карактеристике и војске и 
цркве, то у великој мери објашњава зашто је милитаризам позитиван 
предиктор религиозности Православних у Србији. Такође, закљу-
чујемо да највише вредности у погледу односа према милитаристич-
кој политичкој култури постоје код оних Православаца који показују 
највиши степен персонализоване религиозности. Та веза нам указује 
на јаку повезаност духовности и војне власти код Православних у 
Србији. С обзиром на начин на који смо одредили персонализовану 
религиозност, очекивали смо да ће милитаристичка политичка кул-
тура бити негативан предиктор ове димензије религиозности Право-
славних, а да би као облик световне религиозности више одговарала 
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неком од облика демократске политичке културе. Резултати до којих 
смо дошли нам, заправо, указују да Православци у Србији религиоз-
ност схватају на традиционалан начин, без обзира на значење и сми-
сао појединих димензија религиозности.
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RELIGIOSITY ORTHODOX AND MILITARISTIC 
POLITICAL CULTURE IN SERBIA

Andrijana Maksimović 
State University of Novi Pazar, Department of legal sciences

Summary

The paper presents the results of research that sought to determine the relationship be-
tween the Orthodox religiosity in Serbia and militaristic political culture. The author relied on 
the analysis of secondary data that EVS is a unique methodology implemented in the whole of 
Europe. The first concept that has been the subject of measuring religiosity. Religiosity is op-
erationalized through several dimensions of religiosity: religious belief, attitude towards reli-
gious denomination / church and personalized religiosity. he first two dimensions by the paper 
presents as a classical religiosity, a third dimension means secular religiosity. Preference in rela-
tion to this type of political culture is operationally measured through the quarter-scale: good, 
very good, bad or very bad. The correlation method, we found that the highest level of integra-
tion with the militaristic political culture found in those Orthodox who show the highest levels 
of personalized religiosity. Regression analysis shows that militarism is a positive predictor in all 
dimensions of religiosity of the Orthodox.

Key words: religiosity, Orthodox, political culture, militarism
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Годишњак Факултета безбедности је научни часопис (М52) у којем 
се објављују научни и стручни чланци из уже научне области наука 
безбедности, као и текстови из других друштвених наука и дисципли-
на, ако се у њима теоријски или емпиријски обрађују безбедносна пи-
тања или проблеми у вези са истраживањима у области безбедности.

Радови који су у било којој форми већ објављени, као и радови који 
су у процедури за објављивање у некој другој публикацији, неће бити 
прихваћени за објављивање у Годишњаку. Рад који је претходно саоп-
штен на научном скупу, а није штампан у изводу или у целини, може 
бити прихваћен за објављивање у часопису, с тим да мора да прође 
поступак рецензије као сви остали радови.

Прихватањем рада за објављивање, ауторска права за чланак пре-
лазе на Факултет безбедности.
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Достављање

Рукописи се достављају искључиво електронском поштом уред-
нику Годишњака, проф. др Божидару Бановићу на адресу banovicb@
fb.bg.ac.rs.

Рецензије

Достављени рукописи пролазе уобичајену процедуру анонимне 
рецензије. Радови класификовани као научни чланци морају имати 
две позитивне рецензије. Радови који нису припремљени у складу са 
овим упутством биће враћени ауторима на прилагођавање упутстви-
ма за припрему рукописа. Позитивне и негативне рецензије не до-
стављају се ауторима. Ауторима ће се достављати рецензије у којима 
се сугеришу измене и корекције, а на које је аутор дужан да одговори 
у року од осам дана. Уколико аутор не одговори у поменутом року, 
сматраће се да је одустао од објављивања свог рада.

Језик

Радови се објављују на српском и енглеском језику, а текстови на 
српском језику пишу се ћириличним писмом. Страна имена и терми-
ни пишу се у транскрипцији прилагођеној српском језику, а када се 
страно име или термин први пут наводи, у загради се даје изворно пи-
сање. Изузетак су латински термини, који се пишу у оригиналу.

Обим

Рукопис не треба да буде дужи од једног ауторског табака, који из-
носи 1� страна од 28 редова са �� словних знакова у реду, односно 
укупно 28.800 словних знакова са проредима. Прикази и остали при-
лози не треба да буду дужи од 8.000 словних знакова са проредима. У 
обим рада нису урачунати сажеци, референце и прилози. У изузет-
ним случајевима може се објавити и рад већег обима, уколико уред-
ништво процени да је такав обим неопходан.

Формат

Рад би требало да буде написан у текст процесору Microsoft Word (са 
.doc или .docx екстензијом), на страницама формата А4 (210x297), са 
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маргинама 2,5 cm (све маргине) и обостраним поравнањем (Justified), 
величина слова 12 тачака, са проредом од 1,5. 

Користити фонт Times New Roman, а за радове на српском језику 
користити ћириличну верзију фонта (Serbian-Cyrillic, Serbia).

Изглед рада

Оригинални научни чланак или прегледни чланак

Насловна страна треба да садржи назив чланка, име и презиме ау-
тора и његову пуну афилијацију (нпр. Универзитет у Београду, Факул-
тет безбедности). Звездицом означити аутора који је одређен за ко-
респонденцију и у фусноти навести податке о контакту (адреса елек-
тронске поште). Уз назив чланка може се означити фуснота у којој се 
наводе извори финансирања (назив и број пројекта или програма у 
оквиру којег је рад настао).

Друга страна почиње насловом рада, за којим следи текст рада.

Научна критика и полемика

На почетној страни при левој горњој маргини име и презиме, ис-
под институција у којој су запослени, испод институције место (уко-
лико је реч о иностранству, у загради се наводи и држава); наслов тек-
ста (уколико постоји потреба са поднасловом); текст; наведена и ко-
ришћена литература.

Осврт и приказ

На почетној страни при левој горњој маргини име и презиме, ис-
под институција у којој су запослени (односно којој припадају), испод 
институције место (уколико је реч о иностранству, у загради се наво-
ди и држава); наслов приказа/осврта; подаци о делу; текст; подаци о 
делу које се приказује наводе се следећи редоследом: Име и презиме 
писца: Наслов дела курзивом. Место издања: Издавач, година издања, 
укупан број страна.

Структура чланка

Наслов на српском језику (великим словима, болд). Наслов рада 
мора јасно да упућује на проблем/предмет који се у тексту научно 
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разматра; уколико је потребно, поднасловом се може ближе одредити 
просторно-временски, друштвено-историјски, дисциплинарни, тео-
ријско-методолошки контекст у којем се проблем/предмет разматра.

Сажетак на српском језику, обима од 150 до 200 речи (курзивом), 
са кључним речима (до пет речи). Сажетак рада треба да на кратак, 
јасан и информативан начин прикаже: проблем/предмет који се у 
тексту научно разматра, научну аргументацију која се у разматрању 
користи и резултат(е) разматрања; у зависности од карактера члан-
ка, сажетак може да упућује и на теоријско-методолошки оквир раз-
матрања, односно на истраживачке методе и инструменте који су ко-
ришћени у прикупљању и обради података.

Текст чланка може да садржи највише три нивоа наслова. За на-
слове првог нивоа користити велика слова (normal), наслове другог 
нивоа означавати болдираним словима (само прво велико слово), а 
наслове трећег нивоа писати курзивом (italic) (само прво велико сло-
во). Сви наслови би требало да буду центрирани и одвојени од оста-
лог текста једним празним редом.

Литература обухвата попис само референци на које се ауто-
ри позивају у тексту. Референце се наводе у складу са APA стилом 
(Publication Manual of the American Psychological Association). Није 
потребно стављати редне бројеве испред референци. (Детаљније пог-
ледати http://www.fb.bg.ac.rs/download/Download/Uputstvo%20za%20c
itiranje%20izvora%20prema%20APA%20stilu.pdf.)

Сажетак и кључне речи на енглеском језику. Сажетак на енглеском 
(Summary) може бити дужи и опширнији од сажетка на српском, нај-
више до 10%.

Напомене (фусноте)

Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке 
о коришћеним изворима (на пример научној грађи) итд, али не могу 
бити замена за цитирану литературу.

Навођење (цитирање) у тексту

Приликом навођења референци са једним аутором даје се име ау-
тора у оригиналу, нпр. (Ђурић, 2013: 32). Уколико референца има два 
аутора, оба се наводе у тексту, нпр. (Милошевић, Бановић, 2014: 11), а 
имена аутора одвајају се зарезом. Уколико референца има три и више 
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аутора, наводи се само име првог аутора и скраћеница „et al.” (за стра-
не референце), односно „и сар.” (за домаће референце), нпр, (Đorđević 
et al., 2015) или (Драгишић и сар., 2014).

Листа референци (литература) 

Списак референци се наводи азбучним редом по презименима ау-
тора. Уколико се у литератури наводи неколико референци чији је 
први аутор исти, најпре се наводе по хронолошком реду (од године 
објављивања рада) референце у којима је тај аутор једини аутор, а за-
тим референце у односу на азбучни ред првог слова презимена другог 
аутора (уколико има коаутора). Уколико се наводи више референци 
једног аутора из исте године, потребно је године означити словима а, 
б, ц, нпр. 2014а, 2014б, 2014ц. 

Монографија (књига)

Навођење монографије треба да садржи презиме и иницијале име-
на аутора, годину издања (у загради), наслов монографије (курзивом), 
место издања и издавача.

Ђурић, С. (2013). Истраживање безбедности – квалитативни при-
ступ. Београд: Факултет безбедности.

Buzan, B., Ole Wæver, О. & de Wilde, Ј. (1998). Security: A New Frame-
work for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers

Зборник радова у целини

Уколико се као референца наводи зборник радова у целини, корис-
тити следећу форму:

Драгишић, З., Младеновић, М. и Јефтић, З. (Ур.) (2014). Садржај 
безбедносних изазова Србије на почетку XXI века. Београд: Иноваци-
они центар Факултета безбедности.

Đorđević, I., Glamotchak, M., Stanarević, S. & Gačić, J. (Eds.) (2015). Twen-
ty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Implications. 
Belgrade: Faculty of Security Studies/Institut Français de Géopolitique.
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Поглавље у књизи или зборнику радова

Поглавље у књизи или зборнику радова наводити на следећи на-
чин:

Милошевић, М., Бановић, Б. и Путник, Н. (2014). Пројектовање 
интегралног система школског обезбеђења – смернице и дилеме. У 
З. Драгишић, М. Младеновић, и З. Јефтић (Ур.) (2014). Садржај без-
бедносних изазова Србије на почетку XXI века. (стр. 81-89). Београд: 
Иновациони центар Факултета безбедности.

Močnik, R. (2015). Contemporary Processes of Transformation and their 
Implications for Social Analysis and Action. In I. Đorđević, M. Glamotchak, 
S. Stanarević, & J. Gačić. (Eds.) (2015). Twenty Years of Human Security: 
Theoretical Foundations and Practical Implications (pp. 15-32). Belgrade: 
Faculty of Security Studies/Institut Français de Géopolitique.

Уколико страни зборник радова има само једног уредника, уместо 
скраћенице „Eds.”, наводи се једнина „Ed.”.

Научни чланак

Научни чланак би требало да садржи презиме и иницијале имена 
аутора, годину издања (у загради), наслов чланка, пун назив часописа 
(курзивом), волумен (курзивом), број (у загради) и странице. 
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Уколико чланак има више од једног аутора наводе се имена свих 
коаутора, при чему се имена одвајају зарезом.
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