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ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ – 2016     11-28

Слађана ЂУРИЋ1, редовна професорка
Универзитет у Београду, Факултет безбедности

ИНТЕРВЈУИСАЊЕ ЕКСПЕРАТА: 
СПЕЦИФИЧНОСТИ И ПРИНЦИПИ ПРИМЕНЕ 

Сажетак: Примена интервјуа са експертима има релативно дугу традицију 
у истраживачкој пракси многих друштвених дисциплина. Реч је најчешће o 
полуструктурисаним интервјуима са особама којима је, према неком реле-
вантном критеријуму, додељен статус експерата.
У раду су, након пружања почетног увида у статус интервјуисања експерата, 
приказани најзначајнији исходи из богате методолошке дебате о дометима 
и принципима примене ове истраживачке технике. Посебно су разматрана 
питања везана за специфичности планирања и спровођења ових интервјуа: 
утврђивање статуса експерата, узорковање у овом начину прикупљања пода-
така, проблеми са приступом експертима. Након тога су сумиране најзначај-
није препоруке које се односе на сам процес спровођење интервјуа.
Велики потенцијал који интервјуисање експерата може имати у области бе-
збедности, ову технику препоручује као незаобилазну у испитивањима ком-
плексних процеса и односа у овом подручју. 
Кључне речи: интервју, експерти, квалитативна истраживања.

УВОД

На самом почетку треба рећи да истраживачи са немачког говорног подруч-
ја доследно користе синтагму „интервјуисање експерата“ (Experteninterviews), 
док се у англосаксонској језичкој традицији ова техника преовлађујуће нази-
ва „интервјуисање елита“ (Elite interview). Различито именовање у две језичке 
традиције праћено је и другачијим утемељењем основних принципа спрово-
ђења технике. Тако је интервјуисање експерата у англосаксонској традици-

1 djuricsladja@gmail.com
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ји иницијално грађено на интеракционистичком приступу. То је условило 
специфично разумевање ове технике као не много строге; у њеној примени 
се није инсистирало на репрезентативности узорка; искази испитаника су 
узимани опрезно због непоузданости сећања. Са друге стране, развој експерт-
ских интервјуа у истраживачкој традицији на немачком говорном подручју 
текао је под јаким утицајем идеја социологије сазнања, што је условило изве-
стан ниво захтеване строгости у примени технике. 

Све ово је неке ауторе учврстило у ставу да је реч о два различита ис-
траживачка приступа: једном који се односи на интервјуисање експерата и 
другом који подразумева интервјуисање елита. Ипак, а поготову с обзиром 
на каснија приближавања ова два модела, може се рећи да је реч о једној 
истраживачкој техници чији је циљ прикупљање података путем разговора 
са особама које се сматрају експертима или припадницима елита. 

Појачани интерес за интервјуисањем припадника одређених друштве-
них група, који се према неким критеријумима сматрају експертима или 
припадницима елита, био је праћен бројним изазовима и захтевао чвршће 
методолошко утемељење. Почеци расправе о специфичностима поступка за 
прикупљање података, који подразумева интервјуисање експерата, уобича-
јено се повезују са текстом објављеним 1991. године у којем су Мојзер и На-
гел (Meuser, Nagel, 1991) тематизовали проблеме са применом ове истражи-
вачке технике у Немачкој. У годинама које су следиле ова расправа је добила 
шири простор у академској заједници (Ostrander, 1993; Hitzler et al., 1994; 
McDowell, 1998; Schulz, 1998; Bogner et al., 2002; Mieg, Brunner, 2004; Flick, 
2006; Mieg, Naf, 2006; Dexter, 2006; Przyborski, Wohlrab-Sahr, 2008; Harvey, 
2010; Harvey, 2011). Главни ток дискусије био је фокусиран око прецизи-
рања статуса експерата, проблематизоване су разлике око главних типова 
експертских интервјуа и њихове улоге у истраживањима, као и специфична 
природа интеракција које се у овом типу интервјуа успостављају између 
истраживача и интервјуисаног (Bogner et al., 2009; Littig, Pochhacker, 2014).

Уз текстове који се односе на опште карактеристике интервјуисања ек-
сперата, пораст примене ове истраживачке технике резултирао је и већим 
бројем радова који се односе на специфичне увиде у начине њене примене у 
посебним областима: испитивање припадника политичких елита (Richards, 
1996; Goldstein, 2002; Aberbach, Rockman, 2002, Abels, Behrens, 2009, итд), 
испитивање менаџера (Trinczek, 2009; Thomas, 1993), бизниса (Welch et 
al., 2002), организационим истраживањима (Froschauer, Luegerc, 2009; 
Kimberley, 2005), евалуацијама програма (Wroblewski, Leitner, 2009), као и 
евалуацијама квалитета налаза добијених применом других истраживачких 
метода (Nichols, Childs, 2009). 

У литератури се, узимајући у обзир њихову епистемолошку функцију, 
уобичајено разликују три типа интервјуа са експертима: експлораторни, 
систематизујући, као и они који генеришу теорију. 

Екплораторни интервјуи се примењују онда када треба прикупити 
обавештења о релативно непознатом подручју, како би се стекла почетна 
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оријентациона знања. Ови интервјуи се спроводе у отвореном формату, 
сагласно функцији коју имају, а то је иницијално прикупљање обавештења 
о области која нам није довољно позната. Главни циљ систематизујућих ин-
тервјуа јесте неки тип реконструкције „објективног знања“ о специфичним 
сегментима истраживаног проблема. Истраживач је фокусиран на практич-
на знања и искуства експерта, а циљ је прикупити систематична и потпуна 
обавештења. 

За разлику од ова два типа интервјуа, који су претежно утемељени у 
позитивистичкој позицији, а која налаже објективност у прикупљању и 
анализи података, трећи тип експертског интервјуа развијан је на идеји 
социјалноконструктивистичког стварања реалности. Тако тзв. експертски 
интервјуи који генеришу теорију најчешће не подразумевају прикупљање 
стручних експлицитних знања испитаника, већ су превасходно усмерени на 
њихова интерпретативна (know-why) и процедурална знања (know-how), а 
сам процес истраживања се успоставља као интерактиван процес констру-
исања смисла и значаја (Meuser, Nagel, 1991; Bogner, Menz, 2009). 

Циљ овог рада јесте приказ темељних принципа примене интервјуисања 
експерата, кроз увид у главне методолошке проблеме у њиховом практико-
вању. Овакав преглед би могао бити од помоћи истраживачима који плани-
рају примену ове технике у својим истраживањима. У првом реду мислимо 
на истраживачке пројекте из области безбедности, који често захтевају 
интервјуисање особа до којих је теже доћи и људи с посебним позицијама 
у групи којој припадају (Đurić, 2013). Најчешће је реч о особама које заузи-
мају високе позиције у одређеним безбедносним (полицијским, војним) и 
политичким структурама. Специфичне позиције које такве особе имају нај-
пре их чини тешко доступним, а њихов статус их обично ограничава када 
је у питању отворено или детаљније изношење сопствених ставова. Ипак, 
значај који би искази таквих испитаника могли имати за истраживање ком-
плексних безбедносних проблема говори довољно о неопходности да се ис-
траживачи ових области упуте у специфичности интервјуисања експерата, 
како би ову, у свету широко коришћену технику за прикупљање података, 
на што адекватнији начин применили у својим истраживачким пројектима. 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА  
ИНТЕРВЈУА СА ЕКСПЕРТИМА

Већ се из уводних напомена може закључити да је реч о релативно спе-
цифичној форми интервјуа чија је примена у друштвеним дисциплинама 
изразито интензивирана последњих деценија. Најкраће, реч је о најчешће 
полустандардизованим интервјуима са особама којима је додељен статус 
експерата. Циљ ових интервјуа јесте стицање увида у знања и искуства ек-
сперата који су резултат њихових професионалних акција, одговорности, 
обавеза и специфичног функционалног статуса који имају у институцији у 
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којој су ангажовани. Притом, истраживачи нису заинтересовани за њихове 
приватне животне приче, нити појединачне случајеве, већ фокусирани на 
увиде стечене током професионалних ангажмана таквих стручњака. 

Као и у случају примене других техника за прикупљање података, и 
овде је од великог значаја претходна припремљеност истраживача. Упра-
во се истраживачево претходно познавање теме коју истражује истиче као 
фактор од круцијалног значаја, па се сугерише да је успешност експертског 
интервјуа директно сразмерна ширини и доброј упућености истраживача 
(Pfadenhauer, 2009). 

Експерт ће, са своје стране, квалитет комуникације обликовати пре-
ко сопствене процене испитивача. У литератури се наводе четири могућа 
начина на које експерти могу да перципирају испитиваче. Они их могу до-
живљавати као „коексперте“, „потенцијалне критичаре“, „саучеснике“, „кон-
тролоре власти“ или „лаике“. Управо ће начин на који експерт процењује 
истраживача директно утицати на његову спремност на ефектну комуника-
цију. На квалитет успостављене комуникације могу утицати и евентуални 
полни стереотипи, па истраживачи у планирању интервјуа морају да буду 
спремни и на могући утицај разлике у половима испитивача и експерата 
(Abels, Behrens, 2009; Littig, Pochhacker, 2014).

У даљем делу рада ћемо сумирати главне методолошке препоруке које се 
односе на начине додељивања статуса експерата са којима планирамо ис-
траживање, изнети главне дилеме везане за процес узорковања у овом типу 
истраживања, као и приказати најчешћа ограничења у приступу истражи-
вача експертима. Нешто ћемо рећи и о проблемима са којима се истражива-
чи сусрећу када планирају степен структурисаности ове врсте интервјуа, и 
изнети главне препоруке које се односе на начин спровођења разговора са 
експертима.

КО СУ ЕКСПЕРТИ?

Једно од темељних питања у примени ове технике за прикупљање пода-
така односи се на дефинисање категорије особа које се сматрају експертима 
или припадницима елита. Шта је то што некој особи даје статус експерта 
или је чини припадником елита? 

Анализирајући постојећу методолошку литерaтуру, Богнер и Менц 
(Bogner, Menz, 2009) налазе три модела по којима су истраживачи, полазећи 
од различитих аналитичких и нормативних перспектива, дефинисали ек-
сперте: волунтаристички, конструктивистички, као и концепт заснован на 
социологији сазнања. 

Волунтаристички концепт експерата утемељен је у уверењу да свака 
особа поседује одређена знања која јој помажу у суочавању са свакодневним 
животом. У том смислу, свако може да буде стручњак за сопствени живот, 
односнo експерт за сопствена значења која придаје животним ситуација-
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ма. Овакво екстензивно одређење статуса експерата критиковано је управо 
због тога што се проглашавањем свакодневних знања за експертска брише 
граница између лаика и стварних стручњака. Став је значајног дела методо-
лога да се у селектовању испитаника за експертске интервјуе управо мора 
стриктно одржавати демаркација између лаика са свакодневним знањима 
и стручњака. 

У оквиру конструктивистичког концепта експерата развијена су 
два приступа: релациони (method-relational) и репрезентативни (social-
representational). Први приступ је утемељен на уверењу да сваки експерт 
на известан начин јесте „конструкт“ истраживачког интереса. Наиме, сам 
истраживач додељује улогу експерта особама које поседују знања о одре-
ђеним питањима која јесу предмет истраживања. Притом, улогу експерта 
могу добити и особе на нижим хијерархијским нивоима унутар испити-
ваних организација (Froschauer, Lueger, 2009). Овакво одређење експерата 
управо подржава и чињеница да се у истраживањима веома ретко интер-
вјуишу водећи, најуспешнији људи у организацијама, што значи да се статус 
експерата не стиче проценом личних квалитета и капацитета, већ „ствар-
ном“ обавештеношћу о проблемима које занимају истраживача. На сличан 
начин се статус експерата одређује и у оквиру репрезентативног приступа, 
који експерте дефинише као обучене и специјализоване професионалце. 
Наиме, поборници таквог одређења сматрају да су „друштвени параметри 
експертизе“ кључни критеријуми у додели статуса експерта. На тај начин, 
статус експерта се стиче у друштвеним процесима и може се доделити осо-
бама које други виде као експерте у некој од области друштвене стварности. 
Дакле, у оквиру конструктивистичког одређења експерата, у обе описане 
подваријанте, статус експерата се увек одређује кроз симултано повезивање 
специфичности истраживачког интереса, са једне, и социјалне репрезента-
тивности особе, са друге стране. 

Трећи модел одређења експерата, који ћемо укратко описати, заснован 
је на идејама социологије сазнања. Реч је о концепту у којем се као кључна 
димензија за додељивање статуса експерата узима специфична структура 
њиховог знања. Наиме, будући да експерти, према идејама овог концепта, 
поседују недвосмислена сазнања која се константно рефлектују, на изве-
стан се начин могу сматрати „објективним и неутралним чуварима истине“ 
(Schutz, 1946). Знање експерата се карактерише као неки тип „специјалног 
знања“ које се, за разлику од општег знања, односи на комплексне, инте-
грисане области и конститутивно је везано за професију. Оно што надаље 
одликује експертско знање јесте његова рефлексивност и јасноћа. За ра-
злику од свакодневног знања које је најчешће дифузно, експертско знање 
је експлицитно и приступачно. Критичари овог модела концептуализације 
експерата истицали су да се на овај начин, строго узимајући у обзир про-
фесионални статус и активности особе, из категорије експерата искључују 
они које такође могу да поседују специфична релевантна знања, али немају 
професионални ангажман у области од интереса. 
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У својој већ класичној књизи посвећеној интервјуисању елита, Декстер 
(Dexter, 2006:19) припаднике ове групе дефинише као „утицајне, истакнуте 
и добро информисане“. Сумирајући своја богата истраживачка искуства из 
интервјуисања припадника корпоративних елита у области међународног 
пословања, Велч и сарадници (Welch et al., 2002: 613) нешто су специфичније 
одредили статус својих испитаника описујући их као „информанте (обично 
белце) који заузимају позиције високог или средњег менаџмента, имају 
функционалну одговорност у области у којој уживају високи статус у складу 
са корпоративним вредностима; имају приличног искуства пословања 
у индустрији, као и дуг мандат у компанији; изградили су широку мрежу 
личних односа и имају значајно међународно искуство“. Мојзер и Нагел 
(Meuser, Nagel, 2009) сматрају да је категорија особа које сматрамо експертима 
екстензивна и може да укључује високи ниво менаџера из области политике, 
бизниса, правосуђа, науке и сл. 

Из свега изложеног, могли бисмо да закључимо да се статус експерта 
свакако не може унапред универзално одредити, такав статус се стиче спе-
цифичним односом особе према предмету истраживања, тако да је управо 
истраживач тај који даје финалну процену експертског статуса особе коју ће 
интервјуисати. „Експертско знање“ је аналитичка категорија коју генерише 
сам истраживач. Експерти могу да имају широка контекстуална, интерпре-
тативна знања о области која се проучава или поседују сасвим специфична, 
техничка, практична знања о структурама, процедурама или догађајима 
који су предмет истраживања. Они су најчешће људи на позицијама моћи 
или менаџери са високим нивоом одлучивања. Укратко, експертима се уо-
бичајено сматрају особе које имају известан степен одговорности у свом 
послу, поседују привилегована знања о одређеној групи људи и процеса, 
учествују у процесу доношења одлука на неком нивоу. 

УЗОРАК

Планирање узорка у истраживањима која подразумевају интервјуисање 
експерата захтева пуни опрез истраживача, јер се у оваквом типу истра-
живања не може следити квантитативна концепција репрезентативности. 
Као што смо већ рекли, истраживачи додељују статус експерта с обзиром на 
позицију особе према проблему и циљевима истраживања. Дакле, у таквим 
истраживањима је најчешће тешко, а некада и немогуће дефинисати укупну 
популацију експерата/припадника елите из које би се онда бирали репре-
зентативни испитаници. 

Говорећи о својим искуствима из истраживања ставова, веровања и вред-
ности политичке елите у Америци, Ејбербах и Рокман (Aberbach, Rockman, 
2002) описују поступак којим су креирали вишеетапни план узорака за 
интервјуисање. Дакле, истраживањем је требало обухватити како високе 
државне службенике, тако и чланове америчког Конгреса. На првом нивоу 
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је креиран узорак чланова Конгреса, што је био једноставан задатак. Листе 
таквих чланова су потпуне и доступне, а истраживачи су методом случајног 
узорковања одабрали испитанике које су поделили у две широке старосне 
категорије. Далеко комплексније било је узорковање категорије високо по-
зиционираних државних службеника. Истраживачки циљеви су захтевали 
одабир службеника који су радили у федералним агенцијама усмереним на 
домаћу политику, и који су били на позицијама са којих су имали право гласа 
у процесу креирања политика. Уз ово, требало је равномерно укључити како 
категорију политички именованих, тако и категорију каријерних државних 
службеника. Да би испунили све те критеријуме, истраживачи су саставили 
спискове највиших службеника у свакој од агенција, водећи рачуна о томе 
да обухвате службенике који су у дужем периоду одржавали своје позиције 
у хијерархији каријерних и некаријерних сужбеника. Овој листи су додати 
службеници из кабинета посебних одељења, регулаторних, извршних и не-
зависних агенција, сразмерно односу броја руководилаца у тим агенцијама 
према укупној популацији. На тај начин је комплетиран узорачни план, који 
је био основ за споровођење експертских интервјуа.

Генерално говорећи, као и у планирању оквира узорка за примену других 
квалитативних техника, и овде ће се све одлуке које се тичу узорка брижљи-
во усклађивати са комплексношћу централног проблема, природом истра-
живачких циљева и питања, као и процењеном величином и хомогеношћу 
популације. У одређивању обима узорка, истраживач ће се руководити 
принципом сатурације, тј. проценом да је испитивањем остварена довољна 
засићеност прикупљеним подацима. То практично значи да ће се са даљим 
интервјуисањем експерата прекинути онда када се утврди да прикупљеним 
подацима истраживач може да одговори на сва постављена истраживачка 
питања, да нема празнина у информацијама и необјашњених појава, те да 
би даље испитивање резултирало понављањем већ прикупљених података 

ПРОБЛЕМ ПРИСТУПА ИСПИТАНИЦИМА

Суштинску разлику овог у односу на остале типове интервјуа Декстер 
(Dexter, 2006) види у томе да се током процеса интервјуисања експерата/
припадника елита спроводи специјалан, нестандардан третман. Отежан 
приступ истраживача је управо један од значајних проблема у спровођењу 
интервјуа са експертима високог нивоа или припадницима елита. Такве 
особе најчешће граде мрежу контаката са себи сличнима, а њихов тип пове-
зивања карактерише социјално затварање и хомогенизација. У том случају 
је сасвим применљив образац да што је реч о вишем социјалном слоју којем 
експерти припадају, веће су препреке за приступ њиховом приватном или 
професионалном животу. 

У формалном смислу, директан контакт са таквим особама најчешће је 
посредован особама из њиховог радног окружења: секретарицама, личним 
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асистентима, а у случају високог ранга политичких или економских експе-
рата и ПР службама. Приступ особама које заузимају одређену позицију у 
друштву често налаже комплексне и дуготрајне процедуре прибављања са-
гласности. Истраживачка искуства сугеришу да обим таквих захтева, било 
да се упућују институцији у којој је експерт ангажован, или њему лично, не 
треба да буде превелики. Захтев се упућује на папиру са заглављем инсти-
туције у оквиру које се спроводи истраживање и треба да садржи укратко 
описане циљеве пројекта у неколико добро формулисаних реченица. Ис-
траживачима се сугерише да буду упорни, да чврсто инсистирају на томе да 
је управо планирани испитаник неопходан за успех пројекта који спроводе. 

Један од примера за ту тврдњу могу да буду истраживања чији циљеви 
подразумевају интервјуисање полицијских службеника који су, у области 
безбедности, изузетно значајна категорија испитаника. Специфичности 
приступа полицијским службеницима налажу претходно добијање сагла-
сности за њихово интервјуисање, као и сагласности на инструмент који ће 
се користити (листа питања за интервју). У пракси се често дешава да се 
давање сагласности условљава захтевом за модификацију предложене листе 
питања, а оваква процедура оставља довољно времена и за припрему „оче-
киваних и пожељних одговора“, као и предлагање одређених службеника 
којима се дозвољава учешће у испитивању (шире у: Đurić, 2013).

Свакако значајно ограничење приступу експертима јесте и њихова заузе-
тост, што захтева додатан напор истраживача да их убеде у значај истражи-
вачког пројекта који спроводе. 

У литератури се могу наћи бројне сугестије како истраживачи могу да 
превазиђу побројане проблеме доступности експерата. Једна од могућих 
стратегија јесте да се експерти додатно мотивишу на сарадњу тако што ће им 
истраживачи понудити брзи приступ резултатима истраживања у замену за 
учешће (Brandl, Klinger, 2006). Често је потенцијалне испитанике потребно 
додатно мотивисати тиме што ће им се образложити да је управо њихово 
мишљење значајно, а њихова компетенција или искуство ретко и драгоцено. 

Некада ће експертима бити значајна чињеница да ће сарађивати са углед-
ном истраживачком институцијом. Истраживачи могу да појачају своју 
почетну позицију тиме што ће експертима са којима планирају да обаве ин-
тервјуисање доставити најбоље референце институције у којој су ангажова-
ни. Анализирајући разлоге доброг одзива припадника америчке политичке 
елите у једном истраживачком пројекту (преко 90%), Ејбербах и Рокман 
(Aberbach, Rockman, 2002) тај успех, уз упорност и учтивост истраживача, 
објашњавају и тиме да су испитаници били упознати да истраживање спро-
води угледна институција (Brookings Institution, Washington). 

Некада, посебно ако се интервјуисање спроводи као део докторског ис-
траживања млађих истраживача, треба приложити и препоруке ментора, 
као и факултета на којем је докторат пријављен. 

Како би прелиминарно обезбедио адекватан приступ, правилно одредио 
сопствена очекивања и исправно разумео добијене исказе, истраживач тре-
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ба да поклони пуну пажњу грађењу адекватног односа са експертом. Осим 
доброг познавања проблема истраживања, истраживач ће се упознати са 
специфичном терминологијом која се уобичајено користи у професији 
експерта. Такође, неопходно је да се упути у начин функционисања ин-
ституције у којој је експерт ангажован, као и евентуална професионална 
ограничења која испитаник има у погледу тема и садржаја о којима може да 
разговара (Đurić, 2013).

Наравно, не треба заборавити и на могуће алтруистично понашање ек-
сперата, када код њих, упркос заузетости, превлада жеља да својим учешћем 
помогну младим истраживачима или дају свој допринос напретку науке 
(Littig, 2009).

СТЕПЕН СТРУКТУРИСАНОСТИ ИНТЕРВЈУА

Као један од најзначајнијих изазова у спровођењу овог типа интервјуа 
уобичајено се наводи одржавање адекватног баланса између неопходног ни-
воа флексибилности, који се мора одржавати у разговорима са експертима 
са једне, и потребе да се прикупе сви планирани подаци, са друге стране. 

Ови интервјуи се, као тип квалитативне истраживачке технике, спрово-
де као мање или више флексибилни разговори за које се, по правилу, при-
премају водичи који садрже листу релевантних питања. Не постоје чврсте 
методолошке норме о томе који је адекватан ниво структурисаности водича 
за разговор. Ипак, у доношењу одлуке око нивоа структурисаности, истра-
живачима могу да помогну неке препоруке изведене из постојећих истра-
живачких искустава у примени интервјуисања експерата. 

Једна од ствари о којој треба водити рачуна јесте степен претходне ис-
тражености проблема. Што је тема мање истражена, мање су и могућности 
да се питања строго дефинишу, па се тада практикује отворенији формат 
разговора. Водичи за вођење оваквих интервјуа садрже отворена, оквирна 
питања, а у оваквим испитивањима успоставља се минимална контрола над 
процесом прикупљања података. Предност оваквог вођења разговора садр-
жана је у чињеници да испитаници могу слободно да изразе своје ставове, 
а то је управо позиција која најчешће одговара експертима/припадницима 
елита. Ипак, оваквим начином испитивања могу се добити велике количине 
неупотребљивог материјала, посебно ако интервјуе спроводе недовољно 
искусни истраживачи (Seidman, 2006), који нису у стању да успоставе неки 
вид контроле над процесом разговора.

Наша истраживачка искуства говоре о томе да се у истраживањима раз-
ноликих појава безбедности, која подразумевају интервјуисање експерата, 
могу примењивати водичи за разговор различитих нивоа структурисано-
сти. Генерално се може рећи да се у интервјуисању особа с релевантним 
професионалним искуством користе нешто структурисанији интервјуи, 
када нам извесна стандардизација поступка може омогућити сагледавање 
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односа између сфера нормативног (безбедносних стратегија, правилника, 
стандарда, акционих планова) и стварног понашања институционалних 
група (Đurić, 2013). Са друге стране, сумирајући сопствена искуства из ин-
тервјуисања припадника америчке политичке елите, истраживачи говоре и 
о предностима отворених концепата за разговор са таквом групом испита-
ника (Aberbach, Rockman, 2002). 

Следећи елемент о којем истраживач мора водити рачуна када планира 
степен структурисаности интервјуа јесте захтевани ниво валидности одго-
вора. Отворена питања дају испитанику већу могућност да слободно орга-
низује и изрази своје одговоре, што тако прикупљеним подацима повећава 
валидност, али, у исто време, такве одговоре је теже кодирати и анализирати. 

Истраживачи са искуством примене ове технике у области политичких 
наука подсећају да морамо стално имати на уму да експерт нема обавезу 
да буде објективан и да нам говори истину (Berry, 2002). Наиме, експерти 
и припадници елита најчешће су особе које су навикле да говоре о свом 
пољу стручности и да другима објашњавају оно што знају и много су мање 
пријемчиви за формализоване разговоре који се воде по прецизно дефини-
саној листи питања. Генерално говорећи, за њих је применљивији отворени 
формат разговора у којем ће моћи слободно да артикулишу своје ставове. 
Због тога ће истраживачима некада бити тешко да управљају разговором 
како би добили одговоре на сва жељена питања. У литератури се такође на-
воде и истраживачка искуства из испитивања менаџера, која говоре о томе 
да они нерадо прихватају правила интервјуисања и често се постављају у 
позицију оних који ће тестирати интервјуере. Све ово захтева јачање одре-
ђених вештина и способности истраживача који планирају примену овог 
истраживачког поступка. 

СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРВЈУА

Овај облик интервјуа је специфичан како по типу односа који се успоста-
вља између истраживача и испитаника, тако и по структури питања и начи-
ну њиховог постављања. Испитивач најчешће није у позицији да се строго 
придржава редоследа и формулација питања из упитника, па вођење интер-
вјуа са експертима захтева велику енергију и умешност интервјуера за све 
време трајања разговора. Како Легард и сарадници (Legard et al., 2003:141-
42) сумирају – у квалитативним интервјуима треба комбиновати структуру 
и флексибилност, из чега се истраживачима који планирају примену ове 
технике може сугерисати да током разговора пажљиво прате ситуацију која 
се успоставља, као и да истрајавају на томе да добију одговоре на највећи 
део припремљених питања.

Само спровођење интервјуа тече кроз фазе уобичајене за све друге типо-
ве квалитативних интервјуа: природно укључивање у разговор, подстицање 
конверзације, показивање разумевања, прикупљање чињеница и основних 
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описа, постављање тежих питања, опуштање емоционалног набоја, затва-
рање интервјуа уз задржавање контакта (Rubin, Rubin, 1995; Đurić, 2013). 
Уопштено говорећи, сваки појединачни интервју има своју специфичну 
динамику, посебне захтеве на које треба обратити пажњу, специфичне про-
блеме које треба решавати. Стога ћемо у наставку тек резимирати схему 
основне линије овог типа конверзације, уз напомену да је у овом случају реч 
о интервјуисању специфичне групе људи, што на известан начин усложњава 
многе методолошке одлуке. 

Истраживач ће конверзацију започети неформалним уводом, након чега 
се разговор наставља у нешто формалнијем облику када се интервјуисаном 
додатно објашњавају циљеви истраживања, предочавају права и обавезе 
везане за његово учешће и од њега се добија сагласност за наставак интер-
вјуисања. Овај сегмент разговора, који се уобичајено назива фазом „пре 
интервјуа“ (the preinterview phase), јесте веома значајан иницијални период 
током кога се успоставља основа за реципроцитет у односима учесника у 
интервјуу као процесу размене (Schoenberg, 2002; Corbin, Morse, 2003). 

Током разговора који следи истраживач ће, уколико процени да је то 
потребно, пружити интервјуисаном додатна уверавања да су управо ње-
гова мишљења и ставови релевантни за циљеве испитивања. Разговор се 
уобичајено започиње једноставнијим и општијим питањима, након којих се 
отварају комплексније теме. Истраживач ће свакако избегавати да експерту 
поставља чињенична или организациона питања чији су одговори доступ-
ни из других извора. Тако би код експерта створио утисак да не поштује 
његово време и да није довољно припремљен. 

Када истраживач процени да је са експертом успоставио адекватан од-
нос, моћи ће да се фокусира на централна истраживачка питања. Захтеваће 
дуже одговоре и детаљније описе релевантне за тему испитивања, као и под-
стицати отвореност и показивати разумевање за ставове које чује. Такође, 
уколико је то потребно, истраживач ће подсетити да је интервју поверљив, 
да се нигде неће бележити име интервјуисаног и да, у коначној верзији изве-
штаја из истраживања, неће бити могућа идентификација његовог учешћа. 

Након завршетка разговора, истраживач ће се испитанику захвалити за 
време које му је посветио, драгоценост информација које је с њим поделио 
и поновити да су сви добијени подаци поверљиви. Уобичајено је да се, и 
када се интервју формално заврши, још неко време настави конверзација с 
испитаником и да се њима понуди могућност да додају нешто што су током 
интервјуа пропустили.

Ток разговора се уобичајено снима, па пре почетка треба добити додатну 
сагласност испитаника за снимање. Искуства из богате истраживачке прак-
се у примени интервјуисања експерата говоре да се ретко дешава да они 
одбијају аудио-снимање, а и код оних који показују извесне резерве, веома 
брзо нестаје инхибираност коју могу имати на почетку разговора (Aberbach, 
Rockman, 2002; Đurić, 2007). 
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Одмах након завршетка интервјуа потребно је транскрибовати аудио-
материјал, те забележити сва запажања која се односе како на невербалне 
реакције испитаника, тако и на прелиминарне увиде и идеје истраживача. 
Тако систематизован материјал ће се адекватно означити и бити основ 
за каснију коначну анализу добијених обавештења. Анализа података 
добијених интервјуисањем експерата јесте по правилу комплексна, сагласно 
квалитативној природи прикупљене искуствене евиденције (шире о анализи 
квалитативних података у: Đurić, 2013). 

ЗАКЉУЧАК

Интервјуисање експерата је често примењиван поступак за прикупљање 
података у бројним друштвеним дисциплинама. Јак истраживачки интерес 
за примену ове технике условио је динамичну методолошку дебату чији су 
главни токови саопштени у овом раду. 

Истраживачки пројекти у којима се примењују интервјуи са експертима 
морају се адекватно планирати, а свака методолошка одлука мора бити до-
нета кроз брижљиво разматрање свих релевантних услова. Истраживач ће 
се најпре, узимајући у обзир природу обавештења која су му потребна, одлу-
чити за примену адекватног типа интервјуа. Уколико је реч о проучавању 
мање познатих тема и стицању иницијалних знања, препоручује се примена 
експлораторног интервјуа. У истраживањима која захтевају систематична 
и потпуна обавештења о специфичном сегменту проблема истраживања, 
примениће се систематизујући интервју. За упознавање са интерпретатив-
ним и процедуралним знањима екпсерата примерен је формат интервјуа 
који генерише теорију.

Питање које у дебатама око примене експертског интервјуа изазива вели-
ку пажњу односи се на критеријуме према којима се особама додељује статус 
експерата. У литератури се наводе разнолики модели које су истраживачи 
следили у дефинисању експерата. Уопштено можемо рећи да се такав статус 
додељује на основу процене односа особе према предмету истраживања, 
па ће се експертима сматрати особе које поседују знања и искуства о про-
блемима истраживања, а која су најчешће стекли својим професионалним 
ангажманом. 

Истраживач мора пажљиво да планира узорачни оквир како би прику-
пљена обавештења, обимом и квалитетом, била солидна искуствена евиден-
ција за извођење налаза о свим постављеним истраживачким питањима. Као 
и у другим квалитативним истраживачким пројектима, и у случају примене 
експертског интервјуа истраживачи ће се водити принципом сатурације.

Као посебан проблем у примени интервјуисања експерата у литератури 
се наводи и приступ испитаницима. Ескперти су најчешће веома заузе-
те и тешко доступне особе, па се истрживачима препоручује стрпљивост 
и упорност како би их приволели за учешће у интервјуу. Контакти са ек-
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спертима, поготову онима на вишим хијерархијским нивоима, најчешће су 
посредовани административним службама, па је истраживач у обавези да 
упути формалан, јасно образложен захтев за учешће особа у истраживању. 

Следећа значајна методолошка одлука коју истраживач треба да донесе 
односи се на степен структурисаности интервјуа. Ови интервјуи се најче-
шће спроводе као полуструктурисани, а конкретан ниво структурисаности 
ће се процењивати за сваки посебан случај примене ове технике. Генерално, 
истраживач мора пажљиво да планира нешто флексибилнији формат раз-
говора, али и да буде довољно истрајан како би прикупио сва неопходна 
обавештења. 

Ови интервјуи се спроводе према уобичајеном току и пролазе све фазе 
типичне за квалитативне облике интервјуисања. Ипак, чињеница да су у 
овом случају испитаници експерти унеколико усложњава цео поступак, а 
од истраживача захтева посебне вештине. Након завршетка интервјуа, са-
чињавају се детаљни транскрипти, а на прикупљену грађу примењују одго-
варајући аналитички поступци како би се извели налази из истраживања.

Велики потенцијали које ова техника показује у разноликим истражи-
вачким пројектима, а о чему сведочи досадашња истраживачка пракса, 
јасно указују на потребу да се друштвени истраживачи упознају са њеним 
дометима и специфичностима, како би лакше планирали адекватну приме-
ну интервјуисања експерата.
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EXPERT INTERVIEWS: 
PARTICULARITIES AND PRINCIPLES OF APPLICATION

SUMMARY

The application of expert interviews has a relatively long tradition in the re-
search practices of various social sciences. Expert interviews are most common-
ly semi-structured interviews with persons who have been accorded the status of 
experts using a relevant criterion. After an overview of the status of expert inter-
views, this paper presents the most significant outcomes of the robust method-
ological debate on the possibilities and principles of application of this research 
technique. Special emphasis is placed on the issues surrounding the particularities 
of planning and conducting these interviews: determining expert status, sampling 
in this method of data collection, difficulties with obtaining access to experts. Fi-
nally, the paper provides a summary of the most relevant recommendations on the 
process of conducting interviews. The great potential of expert interviews in the 
field of security should serve to make this technique inevitable in the examination 
of complex processes and relations in the field.
Key words: interview, expert, sample, qualitative research.
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ВОДНИ РЕСУРСИ КАО ИЗВОР КОНФЛИКАТА

Сажетак: Вода, као најзначајнији природни ресурс, има фундаментални зна-
чај и интегрисана је у све социјалне и еколошке активности. Неједнакости у 
доступности водних ресурса узрок су бројних антагонизама и тензија на ло-
калном, регионалном и међународном нивоу, било да та неједнакост произи-
лази из ограничености овог природног ресурса или његове неправилне ди-
стрибуције. Потенцијал за настанак конфликта око водних ресурса увећан је 
у областима са изразитим дефицитом овог ресурса, па је питање воде еволу-
ирало у питање „високе политике“. Хидрополитика постаје једна од предвод-
ника кројења укупне политике једне државе. Као једна од најкомплекснијих 
последица конфликта око воде издваја се појава избеглиштва и миграција. 
Како је вода круцијални елемент опстанка живог света и развоја друштва, 
ризици од потенцијалних сукоба око водних ресурса не могу се избећи, али 
се могу свести на минимум.
Кључне речи: водни ресурси, водни стрес, хидрополитика, конфликти

УВОД

Корелација која постоји између водних ресурса и конфликата реална је и 
комплексна, a историја тензија и насиља који су повезани са водним ресур-
сима дуга је и богата. Од конфликата чији узрок лежи у приступу води, пре-
ко коришћења воде као оружја током сукоба, до намерних напада на водне 
системе у рату, вода и водни системи били су узрок и средство рата (Gleick, 
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1993: 83). Иако су данас најактуелнији конфликти који се воде око других 
ресурса, првенствено нафте, гаса и стратешки значајних/ретких минерала 
и елемената, вода је препозната као кључни ресурс за опстанак; ресурс који 
нема супститут и који осликава највећу људску потребу, јер жеђ не трпи 
одлагање. Неједнакости у доступности воде узрок су бројних антагонизама 
и тензија на регионалном и међународном нивоу, било да та неједнакост 
произилази из ограничености овог природног ресурса или његове непра-
вилне дистрибуције.

Како светска популација наставља експоненцијално да расте, а промене у 
животној средини мењају локацију тока, квалитет и квантитет воде, способ-
ности нација и држава да управљају и мирним путем решавају конфликте 
око водних ресурса постаће срж стабилности и безбедности у међународ-
ним односима и основ политичке стабилности многих држава (Delli & Wolf, 
2009: 2). Тврдња да су водни ресурси ретко били једини извор насилних 
сукоба и ратова не утиче на десекуритизацију питања воде, већ за последи-
цу има игнорисање корелације која постоји између воде и безбедности. По-
требе за водом повећаваће се пропорционално са порастом становништва; 
модернизација и техничко-технолошки развој и даље ће увећавати потребу 
за водом, уместо да је умање. Такође, може се очекивати да ће се ситуација 
у подручјима где већ постоји несташица воде погоршати, док ће многа по-
дручја која су данас богата овим ресурсом у будућности достићи свој лимит 
по питању доступности воде (King, 2000: 62).

Недостатак ресурса на локалном и регионалном нивоу један је од кључ-
них фактора за настајање неповољне безбедносне ситуације, а која може да 
резултира политичком нестабилношћу или конфликтом. Уколико се појави 
недостатак воде, борба за резерве воде може да индукује ситуацију у којој 
држава воду посматра као питање националне безбедности. Чињеница је да 
су већ данас изражени бројни проблеми по питању воде, а извесно је да ће 
се ситуација додатно погоршати у будућности. Вода је есенцијални ресурс 
опстанка човека и природе, па њен дефицит оставља велике последице по 
читави живи свет. Стога, конфликти око ресурса воде постаће један од нај-
учесталијих видова конфликта у свету. У томе лежи оправданост истражи-
вања овог вида конфликата, појава које га узрокују и последица које могу да 
наступе по регионалну безбедност.

ВОДНИ РЕСУРСИ

Вода је несумњиво најзначајнији природни ресурс без којег живот није 
могућ, a развој модерног друштва незамислив. Реч је о ресурсу који има 
фундаментални значај и интегрисан је у све еколошке и социјалне активно-
сти, па је зато од интегралног значаја за људско здравље, производњу хране 
и енергије; битан је фактор индустријског развоја и транспорта. Анализом 
дебати на тему политике воде, уочава се да су укључена бројна значења 
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појма вода: вода је физички/хемијски ресурс, дакле, опипљива супстанца. 
Значење воде може бити социјално конструисано. Тако вода има економску 
вредност, а када се посматра као ресурс од егзистенцијалног значаја јасно 
је зашто је интегрална компонента националне безбедности и централна 
тачка идентитета (Blatter et al. 2001: 34). Питање доступности снабдевања 
водом једно је од најзначајнијих питања безбедности државе и региона. 

ОБНОВЉИВИ И НЕОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ

У зависности од тога да ли се природни ресурси троше брже него што се 
регенеришу или не, деле се на обновљиве и необновљиве природне ресурсе. 
Вода је јединствени обновљиви природни ресурс1 који показује карактери-
стике ресурса ограниченог и протоком и залихама, услед широког спектра 
форми и локација слатке воде. Све у свему, вода је обновљиви ресурс са бр-
зим токовима из једне залихе у другу, а производња воде обично нема ути-
цаја на природне стопе допуне (Димитријевић, 2010: 127). Специфичност 
ресурса воде лежи и у томе што је могуће извршити поткласификацију, па се 
тако може идентификовати које воде јесу обновљиве, а које нису (графикон 
1). Обновљиви водни ресурси рачунају се према циклусу кружења воде и то 
су површинске и подземне воде. Необновљиви ресурси представљају под-
земне воде (дубоки издани) који имају занемарљив степен допуне у реалном 
времену (human time-line)2. У Извештају водним ресурсима у свету Органи-
зације УН за храну и пољопривреду, уочава се још једна занимљива подела 
обновљивих водних ресурса: на природне и стварне. Природни обновљиви 
водни ресурси представљају укупну количину водних ресурса једне земље 
(интерни и екстерни ресурси3), дакле, површинске и подземне воде које се 
генеришу путем хидролошког циклуса. Количина природних обновљивих 
водних ресурса израчунава се на годишњем нивоу. Стварни обновљиви 
водни ресурси дефинишу се као збир интерних и екстерних водних ресур-
са, где је узета у обзир количина протока воде у државама које су узводно, 
ближе извору (upstream contries), и држава које су низводно, ближе ушћу 
(downstream contries). У оваквим ситуацијама, када река протиче кроз две 
или више држава, постоје формални уговори и неформални договори око 
расподеле воде, али увек постоји могућност да држава која је позиционира-
на узводно повећа коришћење воде и тиме смањи количину протока воде 
у суседну земљу у јединици времена. Количина стварних водних ресурса 

1 Кључна разлика између обновљивих и необновљивих ресурса лежи у томе што је обновљивим 
ресурсима ограничен ток, док су необновљивим ресурсима ограничене резерве (Димитријевић, 
2010: 127).

2 Reeview of World Water Resources by Country (2003). Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome: Water reports 23, page 3.

3  Интерни водни ресурси део су водних ресурса који се генеришу из ендогених падавина. Екстерни 
водни ресурси део су водних ресурса који дотичу путем површинских међународних река, подземних 
издана, односно који потичу од језера која припадају двема или више држава или рекама граничним 
рекама између држава.
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варира током времена и према обрасцима коришћења4. Дакле, ова квалифи-
кација водних ресурса заснива се на томе да ли се посматра укупан водни 
баланс без деловања човека, или стварно стање где се узима у обзир људски 
утицај, било да је остварен путем апстракције воде или формалне и нефор-
малне регулативе која се односи на расподелу воде. 

Графикон 1:
У овом раду акценат је на површинским водама (речним и језерским 

акомулацијама) које припадају/протичу кроз две или више држава, те се 
стога класификују као међународни водни ресурси. Ток једне међународ-
не реке игнорише политичке и друштвене границе, па се одлука у вези са 
питањем воде донета на једном месту одражава и утиче и на кориснике на 
удаљеним местима. У случајевима када басен реке протиче кроз више др-
жава, коришћење воде у држави узводно одражава се на квалитет и кванти-
тет корисника (државе) низводно, чиме се увећава потенцијал за настанак 
конфликта. С обзиром на то да је питање воде у подручјима где је изражен 
недостатак воде јако осетљиво, сваки утицај човека посматра се кроз при-
зму потенцијалног угрожавања безбедности и нарушавања националног 
интереса суседне државе. Самим тим, тежиште овог рада је на стварним 
обновљивим водним ресурсима.

НЕРАВНОМЕРНА ДИСТРИБУЦИЈА ЗАЛИХА РЕСУРСА ВОДЕ

Већи део површине планете Земље прекривен је водом (око 71%), па је, 
наизглед, нелогично да се у таквим околностима јави несташица воде. Ме-
ђутим, није свака вода искористива за задовољење људских потреба5, већ 
јако мали удео укупне количине воде (слика 1). Земља има залихе од око 1,4 

4 Reeview of World Water Resources by Country (2003). Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome: Water reports 23, page 3.

5 Са порастом притиска на слатке водне ресурсе у одређеним деловима света, други извори воде 
добијају на значају. Ови „неконвенцијални“ извори водних ресурса представљају комплементарне 
изворе и могу бити од значаја у регионима погођеним екстремним несташицама воде. Ти извори 
укључују:

 1) производњу слатке воде десалинизацијом слане воде;
 2) поновно коришћење урбаних и индустријских вода (са третманом и без њега), углавном у 

пољопривреди, али и са тежњом да се оваква вода користи и у домаћинствима и индустрији. (Reeview 
of World Water Resources by Country (2003). (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Rome: Water reports 23, page 8). Количина воде која долази из ових извора још увек је занемарљива.
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милијарде кубних километара воде, које обухватају разне облике и локације. 
Огромна главнина (скоро 97%) јесте слана вода океана. Укупне слатководне 
резерве на свету процењују се на око 35 милиона кубних метара. Већина 
тих резерви, међутим, недоступна је јер се налази у ледницима и сталном 
снежном покривачу или у дубоким подземним водама, које су човеку недо-
ступне (Димитријевић, 2010: 126). Самим тим, човек има приступ и највише 
користи површинске слатке воде у течном стању, а значајно мање доступне 
подземне воде.

Слика 1:
Извор: http://water.usgs.gov/edu/watercycleserbian.html, (Датум приступа: 25.10.2015.)

Ресурс слатке воде није равномерно расподељен на планети, што додатно 
усложава проблем приступа здравој пијаћој води. Подручја која располажу 
најмањом количином воде по становнику на годишњем нивоу јесу: Бахреин, 
Јордан, Кувајт, Либија, Малдиви, Малта, Катар, Саудијска Арабија, Уједиње-
ни Арапски Емирати и Јемен6. Као једна од директних последица неравно-
мерне дистрибуције ресурса воде, појављује се водни стрес (слика 2).

Слика 2. Мапа водног стреса

Извор: http://12.000.scripts.mit.edu/mission2017/solutions/engineering-solutions/rainwater-
harvesting-techniques/ (Датум приступа: 11.10.2016.)

6 Reeview of World Water Resources by Country (2003). Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome: Water reports 23, page 19.
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УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ДОСТУПНОСТ РЕСУРСА ВОДЕ

Као највећи изазови безбедности воде у 21. веку намећу се климатске 
промене, пораст становништва и индустријски раст. Убедљиви научни до-
кази указују да ће климатске промене утицати и на залихе водних ресурса 
(Димитријевић, 2010: 133). Промене у температури утичу на хидролошки 
циклус, самим тим и на количину падавина и доступност воде. Последице 
климатских промена које су у директној вези са водним ресурсима јесу: про-
мена обрасца падавина који могу да доведу до озбиљних и учесталих суша 
и поплава, топљење глечера који ће проузроковати подизање нивоа мора 
што ће даље изазвати проблеме у снабдевању водом, већа учесталост и ин-
тензитет опасних догађја (урагана, тајфуна и тропских олуја). Судећи према 
подацима Уједињених нација, уколико се постојећи образац климатских 
промена настави, готово половина светске популације живеће у областима 
у којима је изражен водни стрес, укључујући између 75 милиона и 250 мили-
она људи у Африци. Поред тога, несташица воде проузроковаће миграције 
између 24 и 700 милиона људи у неким сушним и полусушним пределима7. 
С обзиром на озбиљност последица које могу да наступе, забринутост услед 
климатских промена мора да буде праћена анализом појаве несташице воде 
и питањем загађења водних ресурса и одрживим управљањем водама. 

УТИЦАЈ ЧОВЕКА НА ОГРАНИЧЕНОСТ И ДИСТРИБУЦИЈУ РЕСУРСА ВОДЕ

Раст светског становништва један је од најбитнијих трендова који је 
обележио прелазак из 20. у 21. век. Овај раст је неравномеран, са највећом 
стопом у неразвијеним регионима, што узрокује нове проблеме – недо-
статак воде и основних животних намирница, претерану експлоатацију 
енергената, миграције. Пораст становништва није сам по себи претња, али 
са собом носи изазове који у будућности могу да индукују стварне претње 
безбедности. Раст становништва може да надвлада капацитете „слабих или 
подељених владајућих режима“ у напорима да задовоље основне потребе 
становништва, што може довести до пропасти држава или до сукоба међу 
постојећим групама. На крају, могући су и нови међудржавни сукоби због 
настојања угрожених држава да насилним путем покушају да обезбеде ви-
талне ресурсе за своје становништво (Бајагић, 2012: 54–55).

Сваки појединац на дневном нивоу троши одређену количину воде, тако 
да је пораст становништва у директној корелацији са повећањем потрошње 
воде. Данас у свету живи 7 милијарди људи, при чему се овај број увећава за 
85–90 милиона годишње. Оваква демографска експлозија становништва не-
миновно доводи до већих потреба за свежом водом (Остојић и Благојевић, 
2011: 366). Пораст броја становника ствара потребу за повећањем прои-
зводње хране, што индиректно утиче и на повећање потрошње воде. Управо 
сектор пољопривреде означен је као сектор који је највећи потрошач воде, 

7 Water scarcity, http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml, (Датум приступа: 28.10.2015.)
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првенствено због потребе за наводњавањем (слика 3). Поред пољопривреде, 
и индустрија, други значајни сектор, велики је потрошач воде. Развој нових 
технологија и модернизација требало би да утичу на економичнију потро-
шњу воде, мање загађивање воде и животне средине. Међутим, стварност је 
другачија – индустрија је велики потрошач и загађивач воде8, а извесно је да 
ће таква ситуација остати непромењена и у скоријој будућности. Решавање 
проблема несташице воде додатно усложава енормна загађеност појединих 
водотокова различитим врстама индустријског и комуналног отпада због 
које је вода у њима постала практично неупотребљива не само за пиће и по-
јење стоке него и за наводњавање пољопривредног земљишта (Килибарда, 
2014: 227–228).

Слика 3: Трендови у глобалној потрошњи воде по секторима
Извор: http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article43.html (Датум приступа: 05.10.2015.)

Истовремено, развој цивилизације условио је да појединац користи већу 
количину воде на дневном нивоу9. С порастом људске популације, вода и 
залихе воде постаће истовремено објекти војних акција и инструменти 
рата. Висок стандард живота увећава потребе за свежом пијаћом водом, а 
климатске промене утичу да залихе воде и њихова експлоатација постане 
отежана и неизвесна (Gleick, 1993: 79). Сваки од ова три сектора захтева 
релативно стабилно снабдевање водом, што ће у будућности постајати све 
већи изазов, па ће несташица воде индуковати нове изазове који ће се ди-
ректно и индиректно одражавати на националну и регионалну безбедност.

8 Вода има значајну улогу у индустрији, јер се користи као саставни део многих процеса. У савременој 
индустрији, потрошња воде варира од државе до државе и креће се од 5% у неразвијеним земљама 
(Африка), па до 54% у развијеним земљама (Европа). (Остојић, Благојевић, 2011: 370)

9 У најранијој историји људске цивилизације потребе човека за водом биле су скромне и износиле су у 
просеку око 2–3 литра дневно. Данас, у насељеним местима у којима је изграђена основна водоводна 
инфраструктура, потрошња воде дневно износи 80–100 литара по особи. У већим градовима 
у којима постоји централизован водовод потрошња воде се креће од 400 до 600 литара по особи 
дневно. (Остојић и Благојевић, 2011: 359–360).



36

Владимир ЈАКОВЉЕВИЋ, Милица ЋУРЧИЋ

ВОДНИ СТРЕС КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ УЗРОК КОНФЛИКАТА

Водни стрес настаје када потребе за водом премашују расположиве ко-
личине у одређеном периоду или када лош квалитет воде ограничава њену 
употребу. Ова појава проузрокује опадање расположивих водних ресурса 
како по питању количине тако и по питању квалитета воде10. Приликом 
одређивања доступности свеже воде у некој земљи најчешће се користи 
Фалкенмарков индикатор стреса (the Falkenmark Water Stress Indikator). До-
ступност воде у количини од најмање 1700 м3 по становнику на годишњем 
нивоу одређен је као праг изнад којег се недостатак воде појављује тек по-
времено или на локалном нивоу. Када количина расположиве воде опадне 
испод овог нивоа, настаје водни стрес11. Иако сам појам водног стреса није 
предмет расправа, постоје неслагања количине од 1700 м3 воде по станов-
нику на годишњем нивоу, а који означава праг испод којег наступа водни 
стрес. Како примећује Вилер, у неком степену водна статистика јесте техно-
кратска илузија. Хиљаду кубних метара воде по становнику на годишњем 
нивоу не мора обавезно да означи да постоји водни стрес. Тако се у Израелу 
користи значајно мања количина воде, око 300 м3, а нико није онемогућен 
да задовољи основне потребе. С друге стране, Нигерија је богата водним 
ресурсима, а значајан број људи нема приступ здравој пијаћој води (Villers, 
2000: 18). Уколико се осврнемо на саму дефиницију водног стреса, видимо да 
се количина воде12 не посматра само квантитативно већ и квалитативно13, с 
обзиром на то да постојање воде у природи, а одсуство инфраструктуре за 
прераду воде, такође утиче на појаву водног стреса. Самим тим, политика 
државе може имати велику улогу у управљању и смањењу водног стреса. 

Разумевање и праћење мапа подручја под водним стресом значајно је како 
би се установила подручја где постоји сукоб између оптималне потрошње 
воде за задовољење људских потреба и еколошки прихватљивог коришћења 
воде. Водни стрес не означава само физичко одсуство воде и/или њен лош 
квалитет, већ укључује широк спектар политичких и социоекономских фак-
тора као што је способност државе да својим грађанима обезбеди приступ 

10 Fresh water in Europe – Facts, Figures and Maps (2004). Unated Nations Environmental Programme, Page 91. 
11  Када ниво воде опадне испод 1700 м3 по становнику на годишњем нивоу, наступа водни стрес и 

несташица воде се испољава у различитим нивоима озбиљности. Уколико доступност воде падне 
испод 1000 м3 по становнику на годишњем нивоу, говоримо о хроничној несташици воде која 
представља ограничавајући фактор економског развоја, али и узрокује проблеме везане за људско 
здравље и благостање. Ниво доступности воде испод 500 м3 по становнику на годишњем нивоу 
представља озбиљну препреку за одржање живота.

 http://environ.chemeng.ntua.gr/WSM/Newsletters/Issue4/Indicators_Appendix.htm#Falkenmark. (Датум 
приступа: 15.10.2015.)

12  Сматра се да просечна количина воде по особи на дневном нивоу износи 50 литара. Од тога за пиће 
5 литара, за припремање хране 10 литара, за санитарну употребу 20, и за купање 15 литара воде. Реч 
је о минималној количини воде неопходној за опстанак (Vuković, 2008: 85).

13  Квалитет воде изражава се према физичким, хемијским и биолошким параметрима, у складу са 
стандардима који варирају у зависности од сврхе употребе. У овом раду не врши се диференцирање 
количине воде према сврси употребе, већ се посматра количина воде довољног квалитета за 
несметано коришћење у личне сврхе, у пољопривреди и индустрији.
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здравој пијаћој води у адекватној количини. Само постојање водног стреса 
не мора да буде нужни узрок настајања тензија и конфликта. Дефицит воде 
није тренутна појава, већ трајан процес који директно утиче на умањење 
квалитета живота и деградацију животне средине. Јасно је да ће развијеније 
државе и државе у којима су политичке институције стабилне имати више 
механизама за реаговање и лакше изнаћи решења за потенцијалне проблеме 
које несташица воде ствара, за разлику од сиромашних држава у којима је 
водни стрес само један од бројних озбиљних проблема.

Главне регионалне безбедносне импликације које индукује водни стрес 
укључују смањену доступност воде и њен лошији квалитет у многим сушним 
или полусушним регионима, повећани ризик од поплава и суша, смањену 
регулацију воде у планинским пределима, повећану учесталост болести које 
су повезане са водом као што су маларија, денга грозница и колера, смањен 
принос у пољопривреди, негативни утицај на риболов, нежељене ефекте на 
многе еколошке системе, смањује поузданост производње хидроенергије и 
биомасе и, што је најважније, повећава штете и смртне случајеве у времен-
ским догађајима који су повезани са водом (Muniruzzaman, 2011: 90–91).

ХИДРОПОЛИТИКА

Све је већи број људи који се надмећу за ресурс воде, а ње је све мање. 
Вода је оскудна, а истовремено од суштинског значаја за опстанак, чиме је 
она постала значајно политичко питање. Приликом истраживања проблема 
конфликата око водних ресурса неминовно је сусрети се са појмом хидро-
политика, као појма вишег нивоа општости у односу на конфликте око вод-
них ресурса. 

ПОЈАМ ХИДРОПОЛИТИКЕ

Хидрополитика или политика воде јесте политика која се води око доступ-
ности водних ресурса, а који су неопходни за све облике живота и људски 
развој. Појам хидрополитика први пут је употребљен у књизи Џона Ватербу-
рија „Хидрополитика у долини Нила“ 1979. године (Saadi, 2011: 138). Теоре-
тичари теже да прецизније дефинишу и уобличе хидрополитику и елементе 
који је конституишу. Једну од дефиниција хидрополитике установио је Елханс 
и одредио је као системску анализу међудржавне сарадње и сукоба у вези 
са међународним водним ресурсима (Turton, 2002: 15). Мејснер каже да су 
студије хидрополитике системско испитивање интеракције међу државама, 
недржавним актерима и многим другим учесницима као што су појединци 
унутар и изван државе, у погледу ауторитарне алокације и/или посредством 
међународних и националних водних ресурса (Turton, 2002: 15–16). Област 
изучавања хидрополитике јако је широка с обзиром на то да је питање воде 
интегрисано у све аспекте живота и појединаца и држава. Детраз наводи нека 
од интегралних области хидрополитике: управљање међународним водним 
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басенима, усклађивање људских потреба и одрживости система по питању 
воде, супростављање штетним појавама које су директно повезане са пробле-
матиком воде, као што су поплаве и суше (Detraz, 2015: 87).

Анализирајући литературу о хидрополитици, Ентони Туртон наводи 
да су увек присутна четири елемента који постојећој литератури дају дозу 
пристрасности, али и препознатљив образац, контекст или фокус: вода и 
конфликти, вода и животна средина, вода и безбедност, вода, друштво и 
култура (Turton, 2002: 14–15).Дакле, једно од централних питања у оквиру 
хидрополитике јесте постојање потенцијала за настанак конфликта. Углав-
ном се овај потенцијал везује за појаву оскудице водних ресурса у одређе-
ном подручју, било да је та оскудица изазвана повећањем броја становника, 
неодрживим пољопривредним развојем, последицама индустријског на-
предка или климатских промена.

ОДНОС САРАДЊЕ И КОНФЛИКАТА

Постојање међународног конфликта указује да сарадња међу државама 
није одабрана као крајње и прихватљиво решење. Управо, конфликти око 
међународних речних басена омогућавају богат емпиријски материјал и пред-
стављају добру подлогу за испитивање и објашњење два кључна питања:

1. Зашто државе одбијају концепт сарадње када је то опција која је у за-
једничком интересу свих укључених страна?

2. У којим условима су државе опредељене да започну сарадњу и како их 
охрабрити на такав корак (Lowi, 1993: 8)?

Лови покушава да одговори на питање када ће се државе, у ситуацијама 
када постоје тензије око воде, определити за конфликт, а када за сарадњу. 
Државе код којих је изражена велика зависност од воде из слива биће веома 
мотивисане да сарађују са већином или свим државама са којима деле слив. 
Покушаји успостављања сарадње нарочито су изражени уколико је вода 
повезана са питањима безбедности, односно када је круцијални елемент 
опстанка нације. Друга ситуација у којој је могуће успоставити сарадњу, 
теоријски ослонац налази у теорији хегемонистичке стабилности према 
којој релевантна структура представља дистрибуцију моћи у басену реке. 
Уколико доминантна сила (хегемон) проналази интерес и има бенефите од 
регионалне сарадње у коришћењу вода, она ће иницирати сарадњу, упра-
вљаће таквим режимом и утицаће на остале државе да прихвате нова пра-
вила. Међутим, хегемон неће имати интерес за успостављање сарадње уко-
лико, поред моћи, она поседује и супериоран положај у басену реке (Lowi, 
1993: 10). Јасно је да је најповољнији географски положај управо положај 
државе која је узводно, те овакве државе немају интерес да сарађују. Насу-
прот њима, државе које су позициониране низводно тежиће успостављању 
сарадње како би покушале да ограниче самовољу држава узводно. Према 
томе, намеће се закључак да се сарадња појављује међу државама код којих 
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потребе за водом уједно означавају и питање националне безбедности, или 
уколико се за режим сарадње залаже или га намеће хегемон у региону.

Постојање хидрохегемона14 одражава се позитивно или негативно по 
регион, па је потребно анализирати бенефите и мане које таква ситуација 
намеће. Позитивна улога хидрохегемона постоји када он утиче и надгледа 
уговоре о једнакој расподели ресурса у сливу. Негативна улога постоји када 
хидрохегемон преузима унилатералну акцију и присваја већину ресурса 
за себе. Међутим, нису све ситуације једноставне за вредносно одређење. 
Фокусирање на сарадњу међу државама може да скрива негативне ефекте 
асиметричности у расподели ресурса. Асиметричност је евидентна у струк-
турној неједнакости, недостатку контроле над одлукама и неправедној рас-
подели ресурса и бенефита који они носе (Zeitoun & Jeroen 2006: 439). Тако 
се иза манифестне сарадње коју је иницирао хидрохегемон може скривати 
потенцијал за конфликт, где мале државе у региону хидрохегемону замерају 
наметнути процес сарадње који је на њихову штету. 

Значајно је да конфликти и сарадња нису две искључиве категорије, јер 
десетине деструктивних, али још увек „тихих“ сукоба, налазе се на спектру-
му између озлоглашених, али још увек непостојећих ратова за воду и по-
хвалних примера сарадње око водних ресурса (Zeitoun & Jeroen 2006: 436). 
Стога, приликом детекције потенцијала за конфликт око воде и анализе 
околности које могу да утичу да водни ресурси постану узрок стратегијског 
ривалитета, пажњу је потребно усмерити на следеће карактеристике:

1. ниво оскудице;
2. обим у којем залихе воде користи више од једног региона или државе;
3. моћ држава које користе слив реке;
4. могућност приступа алтернативним залихама воде (Glieck, 1993: 85). 
Сваки од наведених фактора, зависно од степена изражености, утиче на 

вероватноћу настанка конфликта око водних ресурса у региону. Јасно, не 
морају сви фактори да постоје, као и што комбинација изражености ових 
фактора и вероватноћа настанка конфликта зависе и од региона, те исте 
околности и комбинација фактора која је довела до конфликта у једном ре-
гиону не мора да доведе до конфликта у другом. 

КОНФЛИКТИ ОКО ВОДНИХ РЕСУРСА

Недостатак ресурса воде не води нужно настанку конфликта; ова појава у 
почетку утиче на драстично смањење животног стандарда, води ка сирома-
штву, деградацији животне средине. Како дефицит воде ретко означава тре-
нутну појаву, хроничан недостатак воде утиче на потенцијал за настанак кон-
фликта. Јаз око ресурса повећава вероватноћу међународног сукоба, индукује 

14  Хидрохегемон јесте хегемон на нивоу речног слива, који надмоћ постиже стратегијама контроле 
ресурса воде, као што је скупљање воде, интеграција и обуздавања (Zeitoun & Jeroen 2006: 435).
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избеглице и мигранте који прелазе границе и смањују способност нације да 
се супростави активностима суседних држава у војној и економској сфери 
(Gleick, 1993: 92). Конфликти око воде уско су повезани са питањем заштите 
животне средине. С обзиром на то да животна средина не познаје вештач-
ки наметнуте границе, постоји претња да се последице деградације животне 
средине прошире и ван граница одређеног простора (државе и сл.). Тако про-
блем може постати и проблем за шири простор (међународни проблем), како 
у еколошком, тако и у безбедносном смислу, а може довести и до повећања 
тензија и стварање услова за оружани сукоб. Укратко, постоје четири општа 
типа конфликата који могу бити у вези са питањима животне средине:

1. етничко-политички сукоби;
2. сукоби повезани са миграцијама (унутар земље, преко граница и де-

мографски узрокована миграција);
3. међународни конфликти око ресурса;
4. еколошки конфликти услед фундаменталних глобалних еколошких 

промена (Бакрач и остали, 2010: 317).

ВРСТЕ КОНФЛИКАТА ОКО ВОДНИХ РЕСУРСА

Конфликти око воде као дефицитарног ресурса потпадају под међуна-
родне конфликте око ресурса. Овде је неопходно одмах указати да нису сви 
конфликти око воде нужно међународни конфликти. Наиме, конфликти 
око воде према томе ко су актери могу да се поделе на унутардржавне и 
међународе конфликте. Унутардржавни (субнационални) конфликти воде 
се између различитих корисника (група) унутар државе – између фармера 
и градова, између земљорадника и сточара, оних који су насељени ближе 
извору и оних који се налазе низводно. У оваквим ситуацијама, немогуће 
је утврдити коме је потребно дати предност: потребама становништва за 
водом, захтевима индустрије или пољопривреде. Често се примењује Игра 
нултне суме (zero sum game) где се вода узима од једног корисника како би 
се задовољиле потребе другог. Јасно је да је ово прелазно, никако коначно 
решење, те увек тиња потенцијал за конфликт. Међународни конфликти 
могу да се јаве када две или више држава дели басен реке или језера. Они 
се најчешће тичу прекорачења уобичајених или договорених квота захвата-
ња воде из река које протичу кроз две или више држава. Први наговештаји 
спорова ове врсте обично се јављају обелодањивањем планова изградње 
великих брана, односно акумулационих језера. Противљење преграђивању 
река је разумљиво ако намена објекта подразумева, што најчешће јесте слу-
чај, да се вода из акумулационог језера, осим што се користи за покретање 
турбина хидроцентрала и за комуналне потребе, преусмерава у канале за 
наводњавање (Килибарда, 2014: 230).

Поред поделе на унутардржавне и међународне конфликте око водних 
ресурса, постоје и друге класификације овог типа конфликата. Тако, Паци-
фички Институт за студије из области развоја, животне средине и безбед-
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ности15 развио је хронологију конфликата око воде16 уводећи поткатегорије 
или врсте, па се сви сукоби око воде диференцирају према томе да ли је вода 
била:

1. оружје војне акције (државни актери) – државе или нације користе 
водне ресурсе или водоводне системе као оружје током војне акције;

2. војни циљ (државни актери) – водни ресурси или водни системи 
означени су као циљ војне акције државе или народа;

3. тероризам или унутардржавно насиље, укључујући и сајбертерори-
зам (недржавни актери) – водни ресурси или водни системи означени 
су као мете или оружје насиља или принуде недржавних актера. Ди-
стинкција је повучена између еколошког тероризма и екотеоризма и

4. узрок спора око развоја (државни и недржавни актери) – водни ре-
сурси или водни системи главни су узрок спорења у контексту еко-
номског и социјалног развоја (Gleick & Heberger, 2014: 160).

Последњих година уочава се драстичан тренд пораста броја спорова и 
конфликата око водних ресурса (слика 4). Појава интернета и напредних 
технологија преноса информација имала је последњих година удела у пове-
ћању броја забележених конфликата, али до највећег дела повећања броја 
конфликата дошло је због несташице овог ресурса и нерешених политичких 
питања у вези са водом.

Слика 4: Број пријављених конфликата око водних ресурса, за период 1931–2012
Извор: Gleick, P., Heberger, M. (2014). Water and Conflict In: Gleick, P. (ed.) The World’s Water, 

Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, page 161

15 Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security, http://pacinst.org/
16 Water Conflict Chronology List, Pacific Institute for Studies in development, Environment and Security, 

http://www2.worldwater.org/conflict/list/. (Датум приступа: 20.10.2015.)
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Не само да је у порасту број конфликата око водних ресурса, већ се они 
трансформишу симултаним деловањем две глобалне револуције. Револу-
ција у области комуникација утицала је на својеврсну експлозију повећања 
броја глобалних мрежа, лакшем приступу информацијама и личној мобил-
ности, чиме је олакшано повезивање угрожених заједница и симпатизера са 
таквим лицима у другој држави. „Демократска револуција“ повећала је спо-
собност лица из претходно затворених друштава да се организују и изразе 
своје неслагање, што олакшава заједници да се супротстави пројектима или 
политикама које угрожавају њихове интересе, живот и културу. Као резул-
тат ове две револуције, конфликти који су некада били углавном у локалним 
оквирима постају увучени у међународну арену (Conca, 2006: 1).

ХИДРОКОНФЛИКТНЕ ЗОНЕ

У Извештају америчког Националног обавештајног савета из 2012. годи-
не наводи се да ће до 2030. године вода постати чешћи узрок сукобљавања 
од енергије и минерала, и на националном и на међународном нивоу. Водни 
стрес постоји у САД и Мексику, дуж западне обале Јужне Америке, велики 
појас водног стреса простире се дуж Северне Африке, Блиског истока, Цен-
тралне и Јужне Азије и Северне Кине. Ова подручја су додатно под стресом 
јер означавају зоне пројекције највећег пораста становништва у наредних 
15 до 20 година. Дуж овог централног појаса теку бројни сливови: Нил, 
Тигар, Еуфрат, Инд, Ганг, Меконг, Жута Река, Јангце. Поред ових река, које 
су углавном под умереним водним стресом, под великим стресом налазе се 
Јордан (у Израелу и Палестини), Кура, Урал и Кизилмак, Сир Дарја и Аму 
Дарја, Балхашко језеро и Тарим у Централној Азији17.

Два региона која су најчешћи предмети анализе када је реч о конфлик-
тима око воде јесу Северна Африка и Блиски Исток. Тензије око воде Нила 
трају јако дуго, с обзиром на то да је и египатска цивилизација формирана 
у долини ове реке. Египат и данас тежи да задржи привилегован положај у 
располагању водама Нила, на шта остале државе кроз које Нил протиче не 
гледају благонаклоно. Други регион који се истиче по питању несигурности 
снабдевања водом јесте Блиски Исток. Вода је у овом подручју дефицитарни 
ресурс, који има потенцијал да изазове и локалне, али и регионалне сукобе. 
Чињеница да пловне путеве у овом региону деле више држава, као и то да 
на овом подручју већ тињају друге несугласице, међу којима су изражене 
етничке и верске, увећава могућност настанка међународног конфликта.  

Међународни спор у басену реке Нил

Река Нил настаје спајањем Белог и Плавог Нила и протиче кроз 11 држа-
ва у Африци. Кључне повеље о асиметричним правима коришћења водног 
потенцијала Нила склопљене су под окриљем Велике Британије – прво у 
корист Египта, а касније и Судана. У току 1929. године потписан је уговор о 

17 Global trends 2030: Alternative Worlds (2012). A publication of the National Intelligence Council, стр. 66–67
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водама Нила између Краљевине Велике Британије и тада колоније Египта, 
према коме је Египат имао примат у односу на друге колоније и могао је да 
користи 48 милијарди м3 воде на годишњем нивоу. Како 1956. године Судан 
стиче независност, он захтева ревизију овог уговора. До ревизије уговора 
долази 1959. године, у коме примат опет има Египат и могућност да на го-
дишњем нивоу користи 55 милијарди м3 воде, а Судан 18,5 милијарди м3 
воде18.  Тиме Египат задржава статус привилеговане државе у сливу, Судан 
унапређује свој положај, док остале државе у сливу остају у изразито непо-
вољном положају.

Због све веће потребе за водом, земље у сливу реке Нил траже додатну 
ревизију уговора из 1959. године, којом ће и оне добити право коришћења 
ове реке. У настојању да се изврши наведена ревизија посебно се истиче 
Етиопија, са чије територије потиче 80% воде Нила (Плави Нил). Коришће-
ње воде Плавог Нила, Етиопија сматра питањем националног суверенитета 
и интегритета и права да користи националне водне ресурсе (Остојић и Бла-
гојевић, 2011: 380). Оваквој ситуацији и изградњи система брана у Етиопији 
оштро се супроставља првенствено Египат, као држава која је низводно и 
која се већ сусреће са проблемом да ни постојеће количине воде Нила не 
могу да задовоље његове потребе. 

Око 160 милиона људи директно зависе од воде Нила, а 300 милиона 
живи у басену ове реке. У наредних 25 година предвиђа се да ће се број ста-
новника удвостручити, а тиме и потреба за водом која је већ нарушена рас-
том индустрије и пољопривреде. Константне суше указују на хитност овог 
проблема, док загађење воде услед коришћења хемикалија у пољопривреди 
додатно отежава положај држава које су низводно (Kameri-Mbote, 2007: 1).

Међународни спор у басену реке Јордан

Река Јордан је сукцесивни, међународни водени ток. Настаје од река 
Хазбани и Дан, са извориштима у Либану и Израелу, и Баније која извире 
на Голанској висоравни. На свом току (360 км) до Мртвог мора, пролази 
кроз четири државе – Либан, Сирију, Израел, Јордан и окупиране Западне 
обале (Цисјорданије) (Јанковић, 2007: 287). Још од настанка израелске др-
жаве 1948. године, питање доступности воде јесте уједно и питање опстанка 
државе. На значај овог ресурса за израелску државу указао је оснивач јевреј-
ске државе Давид бен Гурион још 1956. године када је изјавио: „Са Арапима 
водимо рат око воде и од исхода те битке зависиће наша будућност“. Да су 
ови наводи тачни, потврдио је 35 година касније хашемитски краљ Хусеин 
који је рекао: „Вода је једини разлог због којег ће Јордан ући у рат“ (Остојић 
и Благојевић, 2011: 384). Шестодневни рат 1967. године између Израела и 
Арапа делимично је узрокован и питањем воде. Израелско освајање Синаја 
било је стратешки пробитачно, због притиска на Египат, преко сталне опа-

18 Видети шире у: Wolf, А., Newton, J., Тhe Nile waters Agreement:Case Study of Transboundary Dispute 
Resolution. http://www.transboundarywaters.orst.edu/research/case_studies/Nile_New.htm
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сности за трговину преко Суеца. Истовремено, ово ретко насељено подручје 
важно је и због идеолошких циљева – ционизма. На овај начин Израел се 
приближио обали Нила, води Мисирској. Поред Синаја, Израел је окупирао 
и Газу, уски приморски појас на граници са Египтом. Коначно, поред источ-
ног Јерусалима, из кога је протерано око 120.000 Арапа, и Западне обале 
(Цисјорданије), израелске одбрамбене снаге заузеле су и Голанску висораван 
(Јанковић, 2007: 288). Израел је имао амбицију да продре и до реке Литани 
која се налази у суседном Либану. Године 1978. започела је операција „Лита-
ни“ од стране Израела који је коначно ставио под контролу сва изворишта 
Јордана, Хазбани, Дан и Банију.

 Од завршетка израелских ратова са Арапима, постојао је низ покушаја 
да се постигне одговарајући споразум око поделе ресурса пијаће воде у овом 
региону. У току 1994. године потписан је споразум којим је дефинисано да се 
количине воде узете из реке Јордан поделе и то тако да Израел добије 54,8%, 
Јордан 35%, а Палестинци 8,2%. Међутим, ситуација у долини реке Јордан, 
коју одликује изражен водни стрес и неједнака расподела ресурса воде, не 
гарантује да у овом подручју неће доћи до нових тензија око воде.

Међународни спор у басену река Тигар и Еуфрат

Тензије око расподеле воде Тигра и Еуфрата између Сирије, Ирака и 
Турске настаје осамдесетих година прошлог века када Турска започиње из-
градњу „Анадолског пројекта“ (Southeastern Anadolia Development Project). 
Реч је о интегралном, мултисекторском пројекту који се састоји од 13 пот-
пројеката у оквиру којих је предвиђено да се на рекама Тигар и Еуфрат и 
њиховим притокама изграде 22 бране и 19 хидроцентрала. Сирија и Ирак се 
супростављају овом пројекту с обзиром на то да се процењује да ће реком 
Еуфрат до Сирије стизати 40% мање воде, а до Ирака чак 90% мање воде19. 
Смањење прилива воде додатно ће дестабилизовати регионалну безбедност 
у овом већ трусном подручју. Турска, као држава која се налази у лагодном 
географском положају узводно, а позивајући се на чињеницу да 88% воде 
Еуфрата настаје на њеној територији, тежи да унилатерално одлучује о 
коришћењу воде Еуфрата. Највећа тензија и напетост између ових држава 
била је 1992. године када је Турска, ради попуне новоизграђене акумулације 
на брани Ататурк, прекинула ток реке Еуфрат на месец дана. На овај потез 
Турске, Сирија и Ирак су оштро реаговали тражећи поновну успоставу тока 
реке. Међутим, Турска као економски и војно супериорнија сила тек је на 
захтев ОУН, после 30 дана, када је напунила акумулационо језеро на брани 
Ататурк, опет пустила воду Еуфрата да несметано тече (Остојић и Благоје-
вић, 2011: 383). Ово је можда и најбољи пример негативног понашања хи-
дрохегемона у региону20.

19 Tigris- Euphrates River Dispute. http://www1.american.edu/ted/ice/tigris.htm
20 Турска контролише Тигар и Еуфрат и користи ту полугу против Сирије и у оквиру интегралног 

курдског питања. (Петровић, 2007: 23)
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Истовремено, Ирак оптужује Сирију за прекомерно захватање воде из 
Еуфрата још од шездесетих година прошлог века када је она почела са из-
градњом својих иригационих система и хидроцентрале на тој реци која је, 
иначе, њен једини поуздани снабдевач водом (Килибарда, 2014: 232).

МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА КАО ПОСЛЕДИЦА КОНФЛИКАТА  
ОКО ВОДНИХ РЕСУРСА

Један од горућих проблема данашњице јесте питање миграција, било да 
ова лица напуштају одређено подручје услед чињенице да је то подручје 
постало неподесно за живот, или је то подручје било погођено одређеним 
штетним догађајем. Њихов статус није јасно дефинисан у међународном 
праву, јер они не уживају статус избеглице; статус мигранта је неадекватан, 
а положај еколошке избеглице није довољно утемељен. У теорији, мигрант 
је свако оно лице које на добровољној основи и без притисака напусти своју 
земљу, односно државу, да би се настанио на неком другом месту, како би 
задовољио своје жеље и личне прохтеве. С друге стране, избеглице настају 
због неке присиле и немају другу алтернативу осим да траже избеглички 
статус у другој држави. Слично њима, еколошке избеглице су сва она лица 
која су присиљена да напусте место боравка услед промена насталих у 
животној средини, при чему су им угрожени животи (Остојић, 2014: 53). 
Оваква терминолошка неусклађеност, чињеница да Конвенција о статусу 
избеглица не садржи одредбе које би се односиле на посебну групу избе-
глица, еколошких избеглица, као и поистовећивање ових лица са мигран-
тима, представља додатни изазов за међународну заједницу у целини, али 
и велики проблем, како за лица која су приморана да мигрирају, тако и за 
заједницу у чије окриље они долазе.

Климатске промене и други проблеми у животној средини моги директ-
но да доведу до појаве миграција становништва. Тако подизање нивоа мора 
утиче на миграцију становништва из потопљеног приобалног подручја 
углавном у унутрашњост исте државе. Други сценарио јесте индиректан на-
станак миграција где деловање човека и климатске промене стварају стрес 
животне средине, а затим тај стрес и компетитивност око дефицитарних 
ресурса води настајању конфликата. Један од веома изражених стресова 
животне средине који може да доведе до конфликата јесте управо водни 
стрес. (графикон 2).

Настајање хидроконфликата услед дефицита воде и појаве водног стреса 
за последицу може да има појаву избеглиштва из погођеног подручја. Тако, 
у операцији „Литани“ 1978. године израелске војне снаге запоселе су терито-
рију Либана до ове реке наносећи 2.500 жртава (палестинских и либанских) 
и проузроковале су избеглиштво 250.000 особа са југа Либана (Јанковић, 
2007: 290). Процесом миграције становништва у друга подручја може се 
активирати зачарани круг и доћи до индукције нових конфликата. Мигра-
ције становништва може водити конфликту у земљама или деловима земље 
који их прихватају, односно обезбеђују уточиште, нарочито уколико нису 
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прописно организоване (Димитријевић, 2010: 57). У прихватном подручју 
неминовно долази до повећања популације, притиска на постојеће ресурсе, 
али може доћи и до националне, етничке, расне и верске нетрпељивости. 
Притужбе грађана на прилив становништва, притисак и конкурентност око 
постојећих ресурса у комбинацији са недостатком репрезентативних ин-
ституција и механизмима економске редистрибуције, недовољни капаци-
тети државе да одврати од насиља представљају највећи ризик за настанак 
конфликта (Greditch et al., 2007: 5). 

Графикон 2: Однос водног стреса, хидроконфликата и миграција

Еколошке избеглице немају политичку агенду, јер углавном нису жртве 
прогона матичне државе, као што је случај са класичним избеглицама. Зато 
се сматра да је могућност сукоба у просторима који их прихватају знатно 
мања него у случају избеглица. Међутим, неминовно је да ће они донети 
промене и изазвати неки вид реакције становништва у чије се подручје на-
сељавају. Од фактора као што су степен кохезије друштва, степен развоја, 
снага политичких институција зависи да ли ће се у области која прихвата 
еколошке избеглице појавити конфликти. Уколико се тензије и конфликти 
појаве, велика је вероватноћа да ће доћи до појаве новог таласа миграција 
становништва, чиме се проблеми и несигурности шире, конфликти дисло-
цирају, а последице трпи и животна средина и људи.
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ЗАКЉУЧАК

Вода је есенцијални, али у већини делова света, и дефицитарни ресурс. 
Синергија климатских промена и деловања човека резултира ситуацијом да 
је, са једне стране, воде све мање у регионима који су већ погођени водним 
стресом, чиме се проблем додатно продубљује, а са друге стране, повећани 
захтеви за водом утицаће на несташицу воде и у оним деловима света који 
данас нису суочени са тим проблемом. Ограничавајући утицај који вода има 
на економски и социјални развој земље, посебно у неким регионима света, 
утицаће да ово питање постане једно од горућих питања политике сваке др-
жаве. У одређеним регионима света какви су Северна Африка, Блиски Исток 
и Југоисточна и Средња Азија, вода је оскудан ресурс који је од кључног 
значаја за пољопривредни економски развој. У овим областима питање воде 
еволуирало је у питање „високе политике“ и могућност настанка конфликта 
повезаног са водом је велика (Gleick, 1993: 80). Самим тим, хидрополитика ће 
постати једна од предводника у кројењу укупне политике једне државе. Један 
од стубова хидрополитике јесте изучавање односа између конфликата и воде. 
Корелација између конфликата и воде историјска је категорија, али је изра-
жена и данас. Иако су бројни проблеми око несташице водних ресурса ре-
шавани мирним путем, формалним уговорима и неформалним договорима, 
никако се не може занемарити број конфликтних ситуација које су наступиле. 

Сматра се да је већа вероватноћа настанка унутардржавног конфликта око 
воде између различитих интересних група него међународног конфликта. 
Међутим, у свету су већ лоциране бројне међународне хидроконфликтне зоне 
где постоји потенцијал да дође до конфликта између држава које се налазе у 
сливу једне реке. Овакав конфликт по снази потенцијално сукобљених снага, 
територији коју захвата и последицама до којих може доћи, представља већи 
изазов регионалној безбедности од унутардржавних конфликата. 

Бројне су последице које конфликти изазивају – од нарушених међудр-
жавних односа, деградације животне средине, до патњи и страдања ста-
новништва. Као једна од најкомплекснијих последица конфликта издваја 
се појава миграција. Ова појава јесте мултидимензионална, јер се одражава 
како на становништво које је у избеглиштву, тако и на области које врше 
пријем ових лица, људи који насељавају те области, доступност и дистрибу-
цију ресурса тим подручјима. Избеглиштво и миграције се могу јавити као 
последица хидроконфликта, али и узрок нових конфликата.

Приликом изучавања проблематике конфликата око воде уочава се ши-
рок дијапазон мишљења стручњака, од оних који сматрају да несташице 
воде никада неће саме довести до конфликта, већ искључиво у симбиози са 
другим економским, социјалним или безбедносним проблемима, до оних 
који сматрају да су ратови за воду извесни. Чињеница да је вода круцијални 
елемент опстанка живог света и развоја друштва указује да се ризици од 
потенцијалних сукоба око водних ресурса могу свести на минимум, али се 
не могу избећи. Зато је важно рaзвијати  и ојачавати механизме мирног ре-
шавања спорова, као што су дијалог и сарадња.
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WATER RESOURCES AS A SOURCE OF CONFLICT

SUMMARY

Water, as the most important natural resource, is fundamental and integrated in all 
societal and environmental activities. Inequalities in access to water resources are 
the cause of many antagonisms and tensions at the local, regional and international 
level, whether this inequality arises from the limitations of natural resources or 
its improper distribution.The potential for the occurrence of conflicts over water 
resources has been increased in areas with a strong deficit of this resource, so the 
question of water has evolved to the “high politics”. Hydropolitics became one of 
the leaders in making overall state policies. Refugees and migration are one of the 
most complex consequences of water conflicts. Water is a crucial element of sub-
stance theenvironment and development of society, so the risks of potential con-
flicts over water resources can’t be avoided but can be minimized.
Key words:water resources, water stress, hydropotitics, conflicts
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ОРУЖАНИ СУКОБИ: НАМЕРА ИЛИ СУДБИНА2

„Нико, наиме, није тако луд да пре изабере рат него мир, 
јер у миру деца сахрањују своје очеве, а у рату очеви децу.“

(Херодот)

Сажетак: Рат је једна од сталних карактеристика укупне људске историје и 
предмет проучавања различитих научних дисциплина. Упоредо са техноло-
шким, културолошким и свеколиким цивилизацијским напретком човека и 
његове заједнице, текао је и процес усавршавања ратних механизама и ме-
тодологије њихове примене. Због тога се оправдано поставља питање: да ли 
је рат људска намера и планска делатност, или је он судбинска одредница 
људског рода. Ако се прихвати став да је рат неодвојиви део човека, онда је 
беспредметно и тражити узроке рата и начине његовог превазилажења! У 
раду се дају различита схватања узрока рата, његове природе и суштине, као 
и историјске перспективе у контексту развоја човека као разумног бића и 
усавршавања његове заједнице.
Кључне речи: Рат, друштвени сукоби,подела света, међународна заједница, 
узроци сукоба

ИСТОРИЈА РАТОВА

Рат је једна од ретких друштвених појава које непрестано прате развој 
људске историје од најстаријих времена до данас. Без обзира какве је све 
промене доживљавало људско друштво у материјалном, културном, мо-

1 m.mladenovic@fb.bg.ac.rs
2 Рад сличне садржине од истог аутора, под називом: Савремени рат између злочина и услова циви-

лизацијског напретка света, приказан је на форуму Растко, филозофија рата и мира, 01.11.2012.
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ралном, политичком и сваком другом погледу, рат је остајао као неизбежно 
обележје сваке епохе.

„Услови се мењају, али рат остаје“, говорио је Бутул.
Са развојем човека као разумног и свесног бића, и усавршавањем његове 

заједнице, чињени су стални напори да се рат, као начин решавања сукоба 
и остваривања групних интереса, превазиђе. Међутим, упоредо са број-
ним 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 
протеклих 56 векова, вођено је преко 14.500 различитих ратова у којима је 
погинуло око 3,5 милијарди људи (Энциклопедия Kругосвет). 

Сви покушаји да се односи међу народима и државама уреде рационално 
нису дали жељене резултате. Друштво народа, Организација Уједињених 
нација и бројне друге светске институције, колико год да су имале прогре-
сивне програмске циљеве, у пракси нису могле да зауставе насиље. 

Значајно је уочити и то да су настојања да се свет обједини и постане 
заједница мира и прогреса увек имала бар два различита лика. Први пред-
ставља тежњу за истинским уједињењем човечанства, стварањем „светског 
друштва“ у коме су сви људи „грађани света“ и у коме се снагом рација пре-
вазилазе крвави регионални конфликти и ствара ред на планети као услов 
мирног и прогресивног развоја свих држава и народа. Визија ове концепци-
је је „Светска демократска (правна) држава“ у којој ће се поштовати универ-
зални принципи и развијати општи демократски процеси у свету. 

Други је тамна страна овог процеса и израз је крајње егоистичких тежњи 
управљача светом. Он је облик нескривене тежње за очувањем и прошири-
вањем привилегованог положаја, пооштравањем контроле над физичким 
изворима богатства као и за управљањем људским понашањем. Његов резул-
тат је стварање „светске ауторитарне државе“ чије су полуге „економска ек-
сплоатација, политичка доминација и духовна манипулација“ (М. Печујлић).

Историју ратова карактеришу два битна, наизглед противречна, обележ-
ја. Прво се односи на чињеницу да се човечанство, удаљавањем од биолошке 
предисторије, све више обележавало деструктивношћу, и друго – што је чо-
век постајао разумнији и свеснији, рат је постајао свеобухватнији – како по 
броју ангажованих људи, тако и по количини друштвених подсистема које 
је укључивао (Килибарда и сар., 2014: 117–120). „Са развојем цивилизације 
повећавају се ирационалности, агресивност, масовне деструкције, уживање 
у спектаклима насиља. Стваралаштво смрти добија највиши израз у свет-
ским ратовима који човечанство доводе на ивицу самоуништења“ (Печуј-
лић, Милић, 1994: 186).

Само у Европи, током 17. века погинуло је око три милиона људи; у 18. 
веку ратови су однели 5,2 милиона људских живота, а 19. столеће је, између 
осталог, обележено са преко 5,5 милиона ратних жртава. Највећа разара-
ња и погибије донела су два светска рата, оба вођена у 20. веку. У Првом 
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(1914–1918) учествовало је 38 држава (78 милиона људи); убијено је 10, а 
рањено око 20 милиона. Други светски рат (1939–1945), превазишао је свог 
претходника по дужини трајања, размерама, броју жртава и последицама 
које је оставио. У њему су учествовале 62 државе (81% светског становни-
штва), стављено је под оружје 110 милиона људи, а број погинулих достигао 
је скоро 60 милиона. Рањених, на фронту и у позадини, било је око 90 мили-
она становника планете Земље. Укупни ратни трошкови у Другом светском 
рату процењени су на око 3.300 милијарди златних долара.

Као резултат две атомске експлозије у Јапану, погинуло је 100.000 људи, 
док је око 400.000 подвргнуто радиоактивном зрачењу (История человече-
ства). После Другог светског рата, забележено је још преко 140 ратних суко-
ба од којих су неки били изузетно рушилачки.

Основни и теоријски најсложенији проблеми везани за рат јесу питања 
перспективе рата и расветљавања његових узрока.

Ако се прихвати становиште да је рат саставни део човекове природе и 
да је неизбежно везан за људско друштво, онда је беспредметно свако тео-
ријско разматрање његове суштине и свако практично настојање да се он 
избегне. Ако пак рат није наш усуд већ само једна могућност, онда то оста-
вља простор за бројне делатнике да раде на обезбеђењу мира.

Упркос чињеници да скоро није било дана када негде у свету није беснео 
понеки рат, „време не искључује наду: наша историја је отворена!“(Шу-
шњић, 1998: 375)

РАЗЛИЧИТА СХВАТАЊА РАТА

Широка лепеза схватања и теоријских разматрања узрока рата може се 
поделити према више критеријума и на различите начине. 

Најједноставнија подела је према схватању порекла рата, у оквиру које 
постоје индивидуалистичке и колективистичке теорије. 

Прве траже узроке рата у човеку, појединцу, односно у његовој биоло-
шкој, психолошкој, моралној, религијској, филозофској или инстинктивној 
природи, док друге његово порекло виде у друштвеним, економским или 
политичким одликама људских заједница, како на микро, тако и у међуна-
родним размерама.

У оквиру индивидуалистичких теорија, као најутицајније, могу се издвоји-
ти биологистичке, натуралистичке, дарвинистичке, агностицистичке и друге.

Од колективистичких, најпознатије су марксистичке, реалистичке, гео-
политичке, расне, космополитске, итд.3

Основе рата и његови узроци могу се посматрати и са различитих науч-
нопредметних аспеката: религијског, филозофског, политиколошког, социо-
лошког, правног. 

3 Суштина већине ових теорија обрађена је у свим квалитетнијим уџбеницима социологије, ратне 
вештине и других научних дисциплина које третирају проблематику рата, па ће у овом раду оне бити 
само узгред споменуте.
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У оквиру разних концепција, говор о рату, у суштини, своди се на об-
нављање оног почетног, митског сукоба између два опречна начела: добра 
и зла, живота и смрти, светла и таме, јина и јанга. Од најстаријих времена 
до данас, свако теоријско решавање тог сукоба производи наду у победу 
правде и добра, док пракса неумитно подгрева сумњу у исправност научних 
постулата.

„У нашој историји било је понешто смисла и превише бесмисла: има по-
нешто достојно дивљења и премного тога за осуду. Наша повест одвија се 
у знаку моћи и надмоћи: моћи разарања (рат), моћи стварања (култура) и 
моћи уједињавања (љубав)“ (Шушњић, 1998: 375). 

Досадашњи историјски ток више је обележавала моћ разарања него моћ 
стварања и уједињавања. Када се човекова моћ буде претежно испољавала 
кроз културу и љубав, рат ће бити бесмисленији и ређи. Досадашњи распо-
ред облика човекове моћи можда је последица историјске младости његове 
цивилизације јер „човек је само релативно мало хиљада година провео у 
култивисаном стању, а многе стотине хиљада година у некултивисаном“ 
(Ћимић, 1981: 166).

Религијско схватање рата полази од човека као комплексног бића у коме 
се боре силе добра и зла. По мишљењу религијских мислилаца, нико не може 
бити окупиран ђаволом, изузев оног ко му добровољно даје сагласност своје 
воље. Онај ко се не противи злу, не противи се управо због тога што је сам 
зао, односно због тога што га је својом унутрашњошћу и сам прихватио. 

Зло почиње тамо где започиње и човек, и то не човечје тело већ његов ду-
ховно-душевни свет. Најсвирепији израз лица не мора да крије иза себе зла 
осећања; најужаснији рез на телу чак може бити благородан за оздрављење 
организма. У животу човека не може бити ни добра ни зла које би имало 
чисто телесну природу. То, наравно, не значи да је спољашњи телесни облик 
сасвим безличан пред добрим и злим. Он је зависан од морално-духовног, 
али не мора увек бити његов директни израз. Само најнаивнији људи могу 
да мисле да је осмех увек пројекција доброте, да је наклон увек оличење уч-
тивости и да је уступак увек добронамеран, као и да ударац, у свим прили-
кама, значи непријатељство, а наношење патње мржњу. 

Спољашњи обред доброте не чини човека добрим. Систематско непо-
јављивање зла не значи да је оно престало да живи у души човековој; оно 
често може потајно да влада њоме без обзира на спољашње манифестације.

Због тога, при религиозном приступу, „спољашње“ увек мора да се про-
цењује као знак „унутрашњег“, односно да се оцењује његова права појавље-
ност у спољњем свету. С обзиром на то да је човекова „унутрашња природа“ 
право место боравка добра и зла, то значи да се и борба са злим може оства-
ривати само у унутрашњим настојањима човека и да је преображај увек 
само његов унутрашњи домет и успех. 

Без обзира на религијске норме и догме, пракса је производила другачије 
релације односа међу људима.

Верски ратови су настали са појавом монотеистичких религија. Мно-
гобожачке религије су толерисале више мишљења, различита веровања и 
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понашања. Вера у једног бога искључује друге јер тврди да је само њен бог 
истина, а сви други обмана, што је доводило и до ратних сукоба.

Ипак, суштински посматрано, мало је елемената у самим религијским 
учењима који би могли да се схвате као оправдавање рата. Напротив, ако 
би рат зависио од истинске вере, онда га не би ни било, јер су све вере, по 
правилу, вере у мир и спасење. Већина источњачких религија учи да човек 
треба да се клони насиља не само према људима већ и према свим другим 
живим бићима.

Јудаизам изражава строгу заповест својим верницима – „не убиј“, чиме 
настоји да човека учини бољим, а његов свет да претвори у истинску божју 
башту у којој ће „и вук боравити с јагњетом, и рис ће лежати с јаретом, теле 
и лавић и угојено живинче биће заједно, и мало дете водиће их“ (Свето пи-
смо, 1973: Књига пророка Исаије). 

Хришћанство, такође, преузима наредбу „не убиј“ и додаје: „Благо онима 
који мир граде, јер ће се синови Божји називати“ (Свето писмо, 1973: Јеван-
ђеље по Матеју). 

Према томе, хришћански бог је бог мира, а не бог рата; његов благослов 
не добијају насилници већ кротки. Чак ни однос према непријатељу не тре-
ба да буде насилнички: „Љубите непријатеље своје, благосиљајте оне који 
вас куну, чините добро онима који на вас мрзе и молите се Богу за оне који 
вас гоне“ (Свето писмо, 1973: Јеванђеље по Матеју). 

И ислам, као религијско учење, захтева да нико не убија, осим у самоод-
брани, када је дозвољено узвраћати истом мером: „око за око, зуб за зуб“. 
Борба је само средство да се заштити права вера и примењује се једино пре-
ма онима који је угрожавају. „Борите се на путу божјем с онима који се боре 
са вама; али не будите неправедни, јер Бог не воли неправедне... Не борите 
се с њима ако они не почну да се боре с вама; али ако они почну, онда се и ви 
борите: то ће бити казна невернима.“ (Коран, 1990: 186–187) 

Џихад, који се најчешће везује за „свети рат“, изворно значи напор да се 
достигне циљ који је прописан верозаконом, односно тежњу да се испуне 
Алахове норме које значе савладавање страсти, мржње и нагона и привође-
ње правој вери. Ислам прихвата све друге религије које имају свету књигу. У 
пракси, чак је „отоманско царство имало више смисла за верску трпељивост 
од аустроугарског царства“ (Шушњић, 1998: 380).

Дакле, истинске религијске норме и изворна верска учења тешко да могу 
да буду узрок рата. 

Али, „како да човек мисли да верске идеје повољно утичу на морал, кад 
се види да је историја хришћанских народа исткана од ратова, покоља и му-
чења?“ (Шушњић, 1998: 381)  

Како је могуће да хришћани проповедају добро, а наносе зло, јер се и 
„прво организовано клање“ десило баш између хришћанских народа? 

Кад је тумачење универзалних верских порука обављено кроз призму 
посебних интереса, тј. посредством верске идеологије или, боље речено, по-
литичке религије, дошло је до злоупотребе религијских поставки и верници 
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су прихватили мач. „Најгоре што може да задеси дух свети јесте његов бо-
равак у души идеолога. Свака велика религија почела је теолошки мудро и 
завршила идеолошки глупо: бранећи неки ограничени интерес!“ (Шушњић, 
1998: 381).

Хришћанска вера постаје рушилачка идеологија оног тренутка кад црква 
склапа савез са државом, од када је побијање противника доказима замење-
но убијањем непријатеља оружјем: крст и мач су се удружили. Злоупотреба 
бога за тренутне политичке, економске или идеолошке сврхе, у суштини, 
представља највеће богохуљење и скрнављење племенитих верских идеала.

„Када Христос постане оруђе земаљске политике, земаљске славе и бо-
гатства“, упозорава владика Николај, „он престаје бити оруђе спасења“.(Ве-
лимировић, 1999: 138). 

Црква, као друштвена установа, неоспорно мора имати неки однос пре-
ма политици: може да подстиче подршку владајућој гарнитури или да по-
спешује побуну против ње. Међутим, у мери у којој она постаје световном 
силом, умањује се њен свети лик. 

По свему судећи, узроци рата нису у духовној сфери човечанства. Њего-
ви стварни покретачи су неке земаљске силе.

Али, ако искључимо веру као покретача сукоба, да ли ће људи живети у 
миру? Нажалост, неће. То само значи да се прави узроци рата морају тражи-
ти на другој страни.

Један аспект феномена рата може се уочити у човеку као несавршеном 
бићу у коме постоје потенцијали и за добро и за зло. „У свакоме човеку, бра-
ћо, има толико зле воље да се на њему може сазидати Пакао, и толико добре 
воље да се на њему може сазидати Небо“ (Николај Велимировић, у „Речима 
о свечовеку“). Као посебна појава у живом свету човек је, још увек, на раскр-
сници. Његова је позиција у простору између анималног и божанског света. 
„Човек је конопац, разапет између животиње и натчовека, конопац изнад ам-
биса“ (Ниче, 1987: 16) – научава Заратустра, док Горки, жалосно, констатује 
неизвесност вечите драме: „На једној страни бесмислено и безизлазно ко-
меша се снага инстинкта, а на другој – копрца се као птица без крила разум, 
закључан у прљавој колевци човековог битка“ (Горки, 1991: 58).

У зависности од услова у којима делује, и покретача који усмеравају ње-
гове активности, човек је способан за реализацију свих облика моћи (рат, 
културно стваралаштво, љубав).

Поред индивидуалних карактеристика, људи и њихове друштвене инсти-
туције често, у борби са обезбеђивањем сопствених интереса, занемарују 
заједницу и њене потребе. У тим настојањима оне не презају ни од употребе 
различитих облика насиља како би оствариле своје партикуларне циљеве.

Међународна заједница, упркос чињеници да делује као целина, у свом 
окриљу садржи елементе који се разликују као да припадају различитим 
планетама. Дијалектичари од Хераклита до данашњих дана покушавали су 
да објасне ту „хармонију која к противности тежи“ (Хераклит, 1951: фр. 51)
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народном плану, све више постају делатности ослобођене морала и етич-
ких норми. Појмови моћи и надмоћи постају средишње категорије људских 
и друштвених релација, па се човеков свет сваким даном удаљава од  модела 
заједнице који пројектује човеков разум. Наоружан савременом техноло-
гијом, он се често враћа на принципе односа који су карактерисали давно 
превазиђене епохе.

ПЕРСПЕКТИВА РАТА

Тежња да се очувају и унапреде стечене позиције у међународним одно-
сима један је од основних разлога који доводе до употребе силе међу наро-
дима и државама. 

Основе неравноправности у свету, успостављене првом великом поде-
лом рада, касније појачаване индустријским револуцијама и безобзирним 
колонијалним освајањима, послужиле су да се на њима изгради снажна 
пирамида моћи, у оквиру које се издиференцирала „кастинска подела“ на 
високо развијени и развијени „центар“, „полупериферна друштва“ и скоро 
безнадежну „периферију“ (Печујлић, Милић, 1994: 201).

Од првих значајнијих облика раслојавања нововековног светског дру-
штва (од 16. века па надаље), само су се мењале форме неједнакости, док 
је суштина остајала иста. У почетку су то била колонијална освајања, за-
тим долазе различите форме технолошке зависности, док је данас на делу 
доктрина комплексног социјалног наступа која се простире на економију, 
политику и идеологију. Војна димензија тог процеса је, такође, изузетно зна-
чајна и приметна јер је, с једне стране, војно-индустријски комплекс земаља 
„центра“ снажно инволвиран у главне светске економске токове, а са друге, 
он представља један од најтемељнијих стубова глобалне политике моћи.

Тежња за светским господством није нова. Она је саставни део како чо-
вековог бића, тако и његових заједница. „Где год сам нашао оно што живи“, 
говорио је Ниче, „нашао сам и вољу за моћи“ (Калин, 1988: 167). 

Чињеница да се на међународном плану води непрекидни сукоб око кон-
троле и расподеле друштвене моћи упозорава на сталну могућност избија-
ња ратних сукоба.  

Земље, које чине светску елиту моћи, залажу се за мир и демократију, али 
уз услов да се поштују успостављене релације односа. Оне су спремне да то-
леришу сваку акцију која не прети рушењем успостављене пирамиде моћи 
и статуса неприкосновеног лидерста. Међутим, тежња да се свету наметну 
сопствени критеријуми слободе, једнакости и правде, колико год да су до-
бронамерне и прогресивне, најчешће су контрапродуктивне и, у крајњем, 
доводе до сукоба јер се за остваривање хуманог циља морају примењивати 
и одговарајућа средства. 

Не може терор бити средство за успостављање слободе, лаж за долажење 
до истине, а диктатура за освајање демократије.
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Још је Волтер, у 18. веку, критиковао несагласност циља и средстава 
поводом руске интервенције у Пољској: „Пример који даје царица Русије 
јединствен је у свету.“, писао је француски просветитељ. „Она је послала 
четрдесет хиљада Руса да проповедају толеранцију, са бајонетима на пушка-
ма... Она је повела армије да донесу мир... да натерају људе да подносе једни 
друге“ (Оливије, 1966: 196).

Какав ће бити епилог актуелне поделе света и тежње да се она (силом) 
одржи? У суштини, могуће су три основне варијанте.

Прва је да се на силу одговори силом по принципу: „ко тебе удари по јед-
ном образу, покажи му друго лице“. Овакав став се може наћи код Мо-Цу-а, 
првог Конфучијевог противника, затим код присталица тзв. тираницида: 
Менција, Русоа, Маркузеа и код већине марксистичких мислилаца. „Рево-
луционарне снаге морају да се служе насиљем“, упозоравао је Маркузе, „јер 
је систем који мењају такође институционализација насиља“ (Маркузе, 1968: 
106).

Друга могућност је непротивљење насиљу. За овакве идеје залагали су се 
Буда, Сократ, Толстој, Ганди, Конфучије („не чини другима оно што себи не 
желиш“). По овом принципу, употреби силе може одолети једино ненасиље, 
пошто супротстављање силе сили може довести до потпуног уништења. 
„Гола моћ, као насиље, води на пут на чијем би крају стајао усамљен човек 
који је све уништио или потчинио, па за себе освојио безгранични простор, 
али у њему не може ништа да ради; он има задатак само док се може још 
нешто уништити; загосподарити свиме или уништити све, властиту моћ 
учинити безграничном, консеквентно се завршава очајањем јер нема више 
ни једног противника“ (Шушњић, 1997: 166).

Трећи могући одговор на насиље јесте покушај дијалога, односно да се 
укрштањем доказа дође до решења и људски и међудржавни проблеми реше 
без примене силе. 

Упоредо са развојем средстава за уништавање, појављују се и бројни 
покрети за мир, који проширују хоризонт борбе за ненасилно уређивање 
односа међу људима. Њихово претварање у носиоце цивилизацијских пре-
ображаја има вишеструки значај, не само због одбацивања силе како сред-
ства за остваривање нечијих интереса већ и због чињенице да је њихова 
делатност свеобухватна.  

Покрети се појављују као реакција на опасност од атомског геноцида, на 
разарање природних извора, на ретроградне процесе научно-технолошке 
револуције, на ауторитарне принципе устројства друштвених заједница, 
итд.

Тек када економски и други односи, сада супротстављених светова, кре-
ну путем смањивања јаза и превазилажења „океана беде“, може се код људи, 
у светској „периферији“, задржати нада у могућност успостављања мира и 
односа равноправности. 

Победа разума над инстинктом може учинити да се земаљска држава 
приближи свом небеском идеалу. У противном, свет ће и даље бити попри-
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ште борбе за успостављање и одржавање доминације једне групе људи над 
другом, што је још Хегел дефинисао као први принцип политике. 

Досадашња историја људског друштва с разлогом је инспирисала Шо-
пенхауера да констатује да је ово најгори свет од свих могућих и да је Данте 
„у њему имао обиље грађе за свој Пакао, али му за Рај он ни у чему није 
могао дати узоре“ (Калин, 1988: 164).

Активности на уклањању извора рата и концентрација снага које му се 
противе, за сада нису дали жељене резултате (Килибарда и сар., 2014: 120–
121). Бог Марс и даље наставља свој апокалиптични поход, а када и да ли ће 
га обуставити, тешко се може са сигурношћу предвидети. 

Ипак, човек је и биће наде. 
„Не бој се, мало стадо“ (Свето писмо, 1973: Јеванђеље по Луки, гл. 12.32).
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ARMED CONFLICTS: INTENTION OR THE FATE

SUMMARY

The War is a permanent component of the overall human history. Along with the 
progress of civilization of man and his society there were developed and mech-
anisms for the conduct of war. Different types of scientists tried to explain the 
essence of the war. The main question is: whether the war is human fate or planned 
activity. If we accept that war is an inseparable part of human society, then it is 
pointless and discus its causes and perspectives Point of view of the author is that 
war is a creation of human society and not the result of the action of a force outside 
the man. However, all attempts to eliminate armed force as a means of solving the 
problem were unsuccessful. The League of Nations, the United Nations and many 
other organizations have failed to stop the military actions. The paper presents 
different views causes of the war, its nature and essence, and historical perspective 
in the context of the development of man as a rational being. 
Key words: war, social conflicts, the division of the world, the international com-
munity, the causes of conflict
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ОСКУДИЦА ВОДНИХ РЕСУРСА КАО ДЕТЕРМИНАНТА 
МЕЂУДРЖАВНИХ КОНФЛИКАТА

Сажетак: Водни ресурси се, на глобалном нивоу, постепено смањују. Од по-
четка ХХ века перманентно се повећава број земаља које имају проблем са 
обезбеђењем неопходних количина воде за задовољење основних потреба 
становништва и привреде. Тежња да се овлада водом и њеном расподелом 
све чешће постаје узрок криза и међудржавних сукоба. 
Највећи дефицит воде данас је приметан у земљама субсахарске и централне 
Африке, Централне Азије, Подазијском континенту и на Блиском истоку, где 
су изражене тензије око коришћења пограничних водотокова. Ове напето-
сти могу да изазову политичку нестабилност, па чак и да прерасту у насил-
не међудржавне сукобе. Недостатак воде као стратешког ресурса ће, према 
предвиђањима, бити и један од главних узрока сукоба у будућности. 
У раду је дат преглед појединих криза и сукоба насталих око коришћења и 
контроле водних ресурса, са циљем указивања на комплексност и мулти-ди-
мензионалност овог феномена. Осмишљавање активности и стратегија на 
пољу превенције потенцијалних конфликата подразумева јасно разгра-ни-
чавање предмета и проблема конфликта, сагледавање интереса сукобљених 
страна, као и упознавање са бројним и међусобно условљеним политичким, 
економским, војним и другим факторима. 
Кључне речи: водни ресурси, међудржавни конфликти, безбедност, пре-вен-
ција конфликата, разрешавање конфликата
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УВОД

Вода је основни ресурс, неопходан за живот и опстанак. Иако се сматра 
обновљивим ресурсом, њен кружни ток је угрожен савременим начином 
живота и експлоатације. Водни ресурси постају дефицитарни услед пораста 
броја становништва, значајног повећања пољопривредне и индустријске 
потражње за њима и климатских промена. Осим тога, смањује се располо-
жива количина пијаће воде услед континуираног загађења животне среди-
не. Будући да потребе за водом константно расту, све су чешће напетости 
између држава које на различите начине теже да остваре доминацију над 
расположивим количинама воде. 

Позната је чињеница да се конфликти, по правилу, воде због егзистен-
цијалних и ограничених добара. У основи таквих сукоба јесте незадовољ-
ство изазвано осећајем ускраћености за важне животне ресурсе, праћено 
чврстим убеђењем да приступ ка њима неправично ограничава супротна 
страна. Крајњи циљ учесника у конфликту јесте стицање или очување права 
коришћења ресурса који су предмет спора. Резултат сукобљених интереса 
увек је условљен степеном друштвене или политичке моћи која се налази у 
позадини сваког интереса, што резултира успостављањем односа домина-
ције једних држава и њихових интереса над другим државама и њиховим 
интересима. Када се код једне стране јави незадовољство тренутним стањем, 
које се перципира као неоправдано, стичу се предиспозиције за избијање и 
манифестацију друштвеног сукоба, у коме ће незадовољна страна захтевати 
да друга страна нешто промени.

Сваки конфликт има своју структуру чије елементе чине предмет (реа-
лан или замишљен проблем), објект и субјекти конфликта. Успешно спрове-
дена конфликтолошка анализа омогућава идентификацију ових елемената 
у сваком конкретном случају. Са аспекта нашег предмета истраживања, 
можемо рећи да је предмет конфликата који се воде око водних ресурса не-
помирљива диференцијација позиција учесника по питању стицања и очу-
вања ових ресурса. Отуда је свака од сукобљених страна заинтересована за 
решавање датог проблема у своју корист. Овим се предмет конфликта јавља 
не само као диспозиција већ као основна противречност, због које и ради 
које субјекти улазе у борбу. Објект конфликта чине водни ресурси који се 
налазе на раскршћу интереса различитих држава, а свака од њих настоји да 
задобије контролу над њима. Субјекти друштвених конфликата су две или 
више држава које се налазе у међусобном додиру и између којих је присутна 
свест о супротности интереса. Конфликтно понашање огледа се у покушају 
једне од страна да ограничи другу, да јој отежа остварење њених циљева 
(интереса), а све у намери да оствари корист на њен рачун.

Конфликтна ситуација, исказује се првенствено кроз постојање битно 
смањених могућности за остваривање интереса супротстављених држава 
услед ограничености водних ресурса који су на располагању. У наставку 
рада анализиране су поједине конфликтне ситуације са циљем идентифи-
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ковања и објашњења елемената њихове структуре, што је први и неопходан 
корак за осмишљавање превентивних активности и/или одабир најдело-
творније стратегије за разрешење конкретне ситуације. 

РАСПОЛОЖИВОСТ ВОДНИХ РЕСУРСА У СВЕТУ

Од укупне количине воде на Земљи (око 1,4 милијарде км³ воде) преко 
96% представља слана вода, која се не може директно користити за људску 
употребу. Од укупне количине слатке воде (око 35 милиона км³) преко 68% 
је, нажалост, недоступно јер се налази у ледницима и сталном снежном по-
кривачу, затим у дубоким подземним водама, односно местима која су љу-
дима неприступачна. Преосталих 30% слатких вода налази се у земљишту. 
Површински слатководни извори, као што су реке и језера, износе само око 
93.100 км3, што је око 1/150 део једног процента укупне количине воде на 
планети (Атали, 2010). Реке и језера су извори највећег дела воде за свакод-
невну људску употребу – око 1% укупне количине слатке воде доступно је 
за човекову употребу или 0,007% од укупне воде на Земљи (Дукић, Гаврило-
вић, 2006). Заправо, на Земљи би било довољно слатке воде за 20 милијарди 
људи када би се боље контролисале количине коју користи индустрија и по-
љопривреда, када би се удвостручило 70 милијарди долара које се годишње 
троше на производњу, дистрибуцију и спровођење слатке воде, као и кад би 
се на већем нивоу организовала десалинизација морске воде, које има 35 
пута више него слатке (Gleick, 1993).

Доступне количине воде зависе, пре свега, од демографског кретања бро-
ја становника по континенту, односно региону. Аустралија и Океанија са 
76.860 м³ воде и Јужна Америка са 33.820 м³ воде налазе се у најповољнијој 
ситуацији, док најнезавиднији положај има Азија са 3.580 м³ воде, у ко-јој 
живи преко 60% светског становништва које располаже са око 36% глобал-
них залиха пијаће воде, и Африка са 4.870 м³ воде (Гиговић, 2005). Пример 
неравномерног распореда воде по регионима су државе Канада и Кина. По-
лазећи од тога да Канада има површину од око 10 милиона км² и 30 милиона 
становника – има обезбеђену количину воде од око 2.900 км³ годишње, док 
Кина са приближно истом површином има око 1,3 милијарде становника и 
око 2.800 км³ воде годишње (Остојић и Благојевић, 2011).

У УН развојном извештају из 2016. године (The United Nations World Water 
Development Report), процењује се да ће 2025. године 1,8 милијарди људи на 
планети живети у земљама или регионима са апсолутном оскудицом пијаће 
воде2, док ће климатске промене до 2050. године допринети да скоро полови-
на светске популације живи у областима високог воденог стреса3. У Африци 
ће преко 250 милиона људи живети са овим проблемом (UNESCO, 2016).

2 Појава која настаје у појединим областима планете где доступне количине воде по глави становника 
износе испод 500 м³/год. по особи. Извор: Research, 2011. Извор: Димитријевић, Д. (2010). Трендови 
еколошке безбедности у XXI веку. Београд: Факултет безбедности, стр. 125.

3 Водни стрес настаје када потребе за водом премашују расположиви износ у одређеном периоду 
или када слаб квалитет ограничава његову употребу. Настаје у подручјима где су годишње залихе 
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ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ДЕФИЦИТА ВОДЕ: 
УЧЕСНИЦИ ТРКЕ ЗА ВОДУ

Смањивање количине воде у свету довело је до пораста тензија међу 
државама које немају довољну количину овог ресурса за своје потребе. Не-
достатак водних ресурса на локалном и регионалном плану може да допри-
несе, створи или да појача опасност по националну безбедност, изазивањем 
насилних сукоба (Симеуновић, 2009). Избијање сукоба је врло вероватно 
уколико је присутно одсуство кооперативног регулисања проблема међу 
становницима приобаља, као и раширено осећање о несташици воде и не-
правичној расподели.

Од почетка ХХ века број земаља које имају проблем са обезбеђењем не-
опходне количине пијаће воде за основне потребе постепено се повећава. Од 
1955. године, број земаља које пате од хроничне несташице воде (Сингапур, 
Бахреин, Катар, Кувајт, Јордан, Џибути, Барбадос и Малта), у 1990. години, 
повећао се за још 13 држава (Алжир, Бурунди, Кенија, Малави, Руанда, Јемен, 
Сомалија, Тунис, Израел, Катар, Саудиска Арабија, УАЕ, Зеленортска острва). 
Према предвиђањима, до 2025. године наведној групи ће се придружити још 
12 држава (Египат, Етиопија, Комори, Лесото, Либија, Мароко, ЈАП, Оман, 
Сирија, Хаити, Иран и Кипар), а до 2050. године додатних 11 земаља (Буркина 
Фасо, Гана, Мадагаскар, Нигерија, Зимбабве, Танзанија, Того, Уганда, Либан, 
Авганистан и Перу). (Милинчић, Јовановић, 2008) Услед великог притиска на 
водне ресурсе, прогнозира се да ће се до 2025. године, у појединим речним 
сливовима – Нил, Тигар, Еуфрат, Инд, Сир Дарја и друге, јавити водни стрес. 
Посебно се наглашава да ће око 2/3 становништва осетити озбиљан недоста-
так воде (Lautze & Manthrithilake, 2012). 

Највећи дефицит воде се јавља на простору Блиског истока (Израел, Јор-
дан, Палестина, Сирија и Либан), државама на Азијском потконтиненту (Ин-
дија, Пакистан, Бангладеш и Кина), као и у Африци, поготово у подсахарском 
делу (Либија, Египат, Етиопија, итд.). Пустињска клима и недостатак падави-
на чине становништво у потпуности зависним од подземних и површинских 
вода река Нила, Јордана, Тигра и Еуфрата. Историјски, ови водотокови су били 
довољни да задовоље потребе невелике популације. Међутим, од 1950. годи-
не, ови региони бележе популацијски „бум“, те је број становника нарастао на 
око 300 милиона. Сирија је 1950. године имала 3,5 милиона становника. Данас 
их има око 22 милиона, а предвиђања су да ће до 2050. број становника нара-
сти до 36 милиона. Број становника Египта је од 1950. до данас порастао са 
20 милиона на скоро 85 милиона. Прогнозира се да би до половине овог века 
број становника могао прећи 125 милиона. Јемен има најмање воде по глави 
становника, а популација је порасла са 4,5 милиона, пре шездесет година, на 
25 милиона, са изгледима да до 2050. године достигне 52 милиона становни-

воде мање од 1.700 м³/год. по особи. Извор: Извор: Димитријевић, Д. (2010). Трендови еколошке 
безбедности у XXI веку. Београд: Факултет безбедности, стр. 124.
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ка. Експерти већ годинама оцењују да ће Јемен, најсиромашнија и најсувља 
земља Блиског истока, постати прва држава на свету која ће остати без пијаће 
воде (Grey, Sadoff, 2007).

Већина земаља ових региона је неразвијена, при чему је пољопривре-
да основно занимање већине људи, па се највеће количине расположиве 
воде у овим регионима троше за наводњавање обрадивог земљишта. Пре-
ма предвиђању Организације Уједињених нација за образовање, науку и 
културу (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 
UNESCO), до 2025. године потрошња воде за наводњавање повећаће се за 
око 10% и износиће око 3.189 км³ воде годишње (Stokes & Howden, 2010). Ва-
жно је истаћи да потрошња воде у наводњавању није иста у свим регионима 
у свету. Највећу потрошњу воде у пољопривреди имају неразвијене државе 
у Африци, код којих око 86% потрошње воде отпада на пољопривреду (у 
Субсахарској Африци потрошња се креће 88–96%), док је најмања у Евро-
пи – 29%. У Азији се потрошња воде у пољопривреди креће у просеку око 
82%, при чему је највећа у Централној Азији где износи чак 92% (Food and 
Agriculture Organization, 2008). Имајућу у виду велики раст људске попула-
ције и све веће потребе за храном, очигледно је да ће притисци на водне 
ресурсе бити све већи у наредним деценијама. У појединим областима света 
већ данас постоје проблеми око коришћења воде у пољопривреди. Најбољи 
пример је област Аралског језера где је, због превелике потрошње воде у 
пољопривреди, нарушен екосистем региона, чије последице већ данас утичу 
на људску популацију у овим деловима Азије. 

Своје потребе за водом државе решавају њеним узимањем из река које про-
лазе или настају на њиховој територији. Како се моћ налази узводно, држава 
контролише тај простор на рачун оних који се налазе низводно – најчешће се 
подижу бране и стварају акумулациона језера, чиме се обезбеђују довољне ко-
личине воде за сопствене потребе. Овакви поступци, код држава које се налазе 
низводно од њих, изазивају негодовање, јер је умањен доток воде на њихову 
територију, при чему се неминовно јављају тензије између њих. 

Поједини региони у свету који природно оскудевају у води, а у којима су 
потребе све израженије, постали су региони у којима је дошло до пораста тен-
зија и конфликата око коришћења пограничних водотокова. У наставку рада 
дат је приказ досадашњих регионалних конфликта насталих око коришћења 
и употребе воде, посебно на подручју Африке (Подсахарска Африка – басен 
реке Нил), подручје Блиског истока (басен река Јордан, Тигар и Еуфрат), као и 
подазијски континент (реке Ганг, Инд, Брамапутра и Меконг).

ТЕНЗИЈЕ ОКО ВОДЕ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ УЗРОК  
МЕЂУДРЖАВНИХ КОНФЛИКАТА

Данас, у појединим регионима света, постоје државе које не могу да се 
усагласе око поделе и контроле водних ресурса, те се јавља висок ризик од 
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избијања међудржавних конфликата. Региони код којих су посебно изра-
жене тензије око стицања и очувања водних ресурса јесу: Североистична 
Африка – басен реке Нил; подручје Блиског истока – басен река Јордан, Ти-
гар и Еуфрат; у Централној Азији – басен Аралског језера. У овим регионима 
водни ресурси су све више оптерећени порастом становништва, развојем 
пољопривредне и индустријске производње, ширењем урбаних средина, 
загађењем животне средине и климатским променама. Због оваквог стања, 
очекује се пораст тензија и конфликата.

На простору афричког континента, око располагања водом реке Нил 
споре се Египат, Етиопија и Судан. Убрзани пораст броја становништва 
условио је већу потражњу за оскудним водним ресурсима, што је довело до 
стварања све већих тензија око њиховог обезбеђења, расподеле и контроле 
(Adams, 2007). Египат, који је у потпуности зависан од речне воде, неколико 
пута током историје претио је ратом својим суседима у горњем току Нила – 
Судану и Етиопији, како би обезбедио одговарајуће снабдевање водом. Про-
блем је настао када је Етиопија, која обезбеђује 86% протока воде, а користи 
само 0,3%, решила да подигне бране које ће делимично исушити Египат и 
самим тим изазвати значајне тензије (Атали, 2010). У заштити својих инте-
реса, Египат се позива на своја историјска права, по основу уговора из 1929. 
и 1959. године, закључених између Краљевине Велике Британије и тадашње 
колоније Египта, којима је дефинисано да Египат има примат на коришће-
ње воде Нила у односу на остале државе у сливу, као и да земље узводно 
немају право да граде бране. Уговором из 1929. године, Египат је добио да 
користи 48 милијарди м³ годишње воде, односно знатно више у односу на 
остале државе у њеном сливу. Судан, који је добио 4 милијарде м³ годишње 
воде, након стицања независноти 1954. године, врши притисак и успева да 
подстакне ревизију уговора 1959. године, при чему обе земље добијају веће 
количине воде реке Нила – Египат добија додатних 7 милијарди м³ воде, 
тако да укупно користи 55,5 милијарди м³, а Судан још 14 милијарди, тако 
да годишње користи 18,5 милијарди (El-Fadel et al., 2003). 

Остале земље у сливу реке Нила (Етиопија, Кенија, Уганда, Танзанија, 
Руанда, Бурунди, ДР Конго и Сомалија) немају право да користе воду. Међу-
тим, након што су стекле независност, ове државе у први план стављају сво-
је националне интересе, који се односе и на обезбеђење потребне количине 
водних ресурса како би се прехранила растућа популација. У том смислу, 
оне траже ревидирање споразума и уговора око поделе воде у басену, како 
би и оне имале удео у коришћењу воде ове реке. У настојању да се изврши 
ревизија уговора из 1959. године, посебно се истиче Етиопија са чије тери-
торије потиче преко 80% воде Нила – Плави Нил. Коришћење воде Плавог 
Нила Етиопија сматра питањем националног суверенитета и интегритета 
и права да користи националне водне ресурсе. Изградњом система брана и 
устава, део воде Плавог Нила би се скренуо у Огаденску пустињу чиме би 
се обезбедило додатно наводњавање пољопривредног земљишта за потребе 
производње хране за растућу популацију. Тако је у току 2012. године поче-
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ла изградња бране Текезе на Плавом Нилу са циљем решавања проблема 
наводњавања и водоснабдевања. Египат се снажно супротставља овом за-
хтеву Етиопије јер садашње количине воде које добија из Нила не могу да 
задовоље његове потребе за водом, док стручњаци тврде да ће акумулација 
умањити доток воде на њихову територију за више од 40% (Al Rukaibi, 2010). 

Воде Еуфрата и Тигра већ пола века представљају један од главних узрока 
сукоба на Блиском истоку – између Турске, Сирије и Ирака. Од почетка 60-
их година, државе у сливу започињу да реализују обимне водопривредне 
пројекте, у складу са својим националним интересима, што доводи до пора-
ста тензија око поделе и коришћења водних ресурса. У том смислу, Турска 
истиче да преко 88% воде Еуфрата настаје на њеној територији и да има 
право да у својој земљи слободно располаже својим природним богатством. 
Стога је на југоистоку земље отпочела реализацију плана контроле вода 
Еуфрата и Тигра, тзв. „Анадолски пројекат“ (изградња брана, хидроцен-
трала, канализација, тунела за довођење воде за наводњавање), са циљем 
веће производње електричне енергије и наводњавања нових обрадивих по-
вршина. Ово ће последично имати угрожавајуће дејство по Сирију и Ирак, 
с обзиром на прогнозе да ће, уколико прораде сви планирани иригациони 
системи и све хидроцентрале, Еуфратом до Сирије стизати 40% мање воде, 
а до Ирака чак 90% мање. Најозбиљније последице осетиће Сирија јер су 
воде које стижу из узводне Турске једини извори на истоку земље, док Ирак 
користи и воде из планина Загрос. Након завршетка радова, хидраулички 
потенцијал региона биће на располагању Турској, која ће моћи да продаје 
2000 милијарди м³ воде годишње (Петровић, 2007). 

Нови пораст тензија евидентиран је 1990. године када је Турска реализо-
вала пројекат изградње бране Ататурк. Због попуне ове акумулације, Тур-
ска је прекинула ток реке Еуфрат на период од месец дана, што је изазвало 
бурну реакцију низводних земаља (Marwa, 2009). Ирак и Сирија сматрају 
да их Турска уцењује, јер преко поменуте бране може да контролише воду 
реке Еуфрат и на тај начин да је користи за остваривање политичких и стра-
тешких циљева. Истовремено, Ирак оптужује Сирију за прекомерно захва-
тање воде из Еуфрата путем својих иригационих система и хидроцентрале. 
Сирија, такође, планира да на својој територији изгради „Пројекат Еуфрат 
долине“, којим би повећала производњу струје и обрадиве површине које се 
наводњавају (Gleick, 1993). 

Изградња овако сложених пројеката неминовно ће довести до повећане 
потрошње воде, што ће утицати да се смањи доток воде у Сирију, односно 
Ирак који је најнизводнији, те и највише погођен ситуацијом. Досадашњи 
сукоби у овом басену задржали су се на нивоу дипломатских сукобљавања, 
али су односи ових држава далеко од стабилних. Премда све три државе у 
погледу коришћења воде полазе искључиво од уских националних интереса, 
не назире се могућност постизања споразума. Ово питање постаје посебно 
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актуелно у светлу нових сукоба на Блиском истоку и покушаја трупа ислам-
ске државе да успоставе контролу над залихама воде.  

Басен реке Јордан налази се у западној Азији, на простору западног дела 
Блиског истока. У његов састав улазе територије држава Израела, Сирије, 
Либана, Јордана и Палестине. Област басена карактерише мала количина 
падавина (око 600 мм у просеку годишње), варијације у температури, а због 
просечно високих температура највећи део воде (око 56%) врати се у ат-
мосферу путем испаравања, 24% се филтрира и допуњује подземне издани, 
док преосталих 20% представља површинска вода. Услед тога, али и пораста 
броја становника на овим просторима, као и индустријске и пољопривред-
не производње, доступна количина воде није довољна да задовољи потребе 
становништва на овом простору. У већини држава у басену стање је више 
него критично, јер годишња количина воде по глави становника испод је 
апсолутног воденог стреса од 500 м³/годишње (Wolf, Newton). 

Водни ресурси представљају извор тензија започетих још 1951. године 
услед којих су настали оружани сукоби Сирије и Јордана против Израела. 
Израел је у току 1951. године започео са пројектом дренаже мочваре Ху-
лех, те је тако нарушио неповредивост демилитаризоване зоне са Сиријом, 
што је био први у низу сукоба. Озбиљнији сукоби су настали након што 
је Израелу онемогућена реализација изградње Националног водовода тако 
што се део воде реке Јармок искористио за наводњавање пољопривредног 
земљишта у Сирији и Либану. Израел је на наведену ситуацију одговорио 
ваздушним нападима на Сирију, како би је спречио да настави започети 
пројекат, а конфликти су кулминирали у шестодневном израелско-арап-
ском рату. Након рата настављају се тензије, што је кулминирало у виду 
нових оружаних сукоба 1969. и 1973. године, када је избио други, односно 
трећи израелско-арапски рат (Wolf, Newton). 

Након завршетка оружаних сукоба, постојала су настојања на међуна-
родном плану да се постигну споразуми око расподеле воде. Уговором из 
1994. године дефинисано је да Израел користи 54,8%, Јордан 35%, а Пале-
стинци 8,2% воде реке Јордан за своје потребе; међутим, потписани уговор 
није гаранција миру (Treaty of Peace Between The Hashemite Kingdom of 
Jordan and The State of Israel, 1994).

Конфликти постоје и на релацији Израел – Палестина. Израел као хе-
гемон у региону, прогласио је подземне воде за свој стратешки ресурс при 
чему их ставља под директну војну контролу, те је на тај начин ограничио 
Палестину (држава са апсолутном несташицом воде) по броју дозвола за 
бушење нових бунара, и последично зауставио развој индустрије и пољо-
привреде, а поспешио ширење болести. Питање је времена када ће се Па-
лестина озбиљно успротивити оваквом стању. Интересантан је податак да 
је потрошња воде у Палестини више него три пута мања него у Израелу, 
иако већина воде коју Израел користи не настаје на његовој територији 
(Humphries, 2006). 

На простору азијског континента све је израженија оскудица воде про-
узрокована порастом становништва, који се повећао за скоро једну мили-
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јарду, и убрзаног економског развоја азијских држава предвођених Кином 
и Индијом. Тензије између Индије и Пакистана јављају се око воде у басену 
реке Инд, затим реке Ганг између Индије и Бангладеша, односно у басену 
Брамапутре између Индије и Кине. 

Река Инд је предмет напетости између Индије и Пакистана. Наиме, на 
основу споразума који дефинише право располагања водом, Пакистану 
припада 80% воде. Споразум је добро функционисао све док Индија није 
донела одлуку о изградњи неколико хидроцентрала на Инду, те је низводни 
Пакистан у сталном страху од ускраћивања воде, премда Индија има моћ да 
управља протоком воде (Chellaney, 2016). 

На реци Ганг, Индија је саградила велику брану Фарак, у циљу преусме-
равања воде из Ганга на своју територију, која има разарајуће последице за 
плодна поља у доњем току, за рибаре и села у Бангладешу. Бангладеш, који 
је изразито економски слаб, оптужује Индију да је изградњом бране Фарак 
изменила ток реке, тако да узима воду од њеног становништва. Индија реку 
Ганг сматра важним националним питањем и занемарује захтеве Бангладе-
ша да се наведни спор реши на нивоу влада држава. Индија је најавила нове 
пројекте повезивања северних река са рекама на југу и истоку земље, што ће 
довести до пораста тензија у овом региону (Wolf, Newton).

Индија је у спору и са Кином због њене намере да, изградњом великог 
броја водопривредних објеката (брана и система за наводњавање) на реци 
Брамапутра, задржи за своје потребе део њених вода и тиме поремети њен 
водостај на делу тока кроз Индију и Бангладеш. Уколико се реализује ки-
нески план, према мишљењу индијских стручњака, дошло би до умањења 
воденог потенцијала реке што би изазвало несагледиве последице по при-
вреду низводних земаља јер би ниво воде опао за око 60% (Hodum, 2007). 
Реализација кинеских пројеката у горњем делу слива, довешће до смањења 
воде у низводним државама, што ће изазвати пораст тензија у региону.

Меконг на путу од извора до ушћа пролази кроз шест држава: Кину, 
Мјанмар (Бурму), Лаос, Тајланд, Камбоџу и Вијетнам. Раст становништва 
и несташица електричне енергије утицали су на одлуку Кине да разматра 
изградњу водопривредних објеката на реци, запретивши лишавањем воде 
низводних земаља – Вијетнаму, Камбоџи и Тајланду. Такође, Лаос и Тајланд 
преговарају о изградњи бране на реци Меконг, чему се противе Вијетнам и 
Камбоџа, који се налазе низводно. Иако су Лаос, Вијетнам, Тајланд и Камбо-
џа потписали 1995. године споразум о формирању Комисије за реку Меконг 
са задатком да промовише договорно коришћење воде, услед настале ситуа-
ције ризик од ескалације сукоба све је извеснији (Report of the Mekong river 
commission, 2010). 

У Централној Азији (Таџикистан, Киргистан, Казахстан, Узбекистан и 
Туркменистан) све ће се више спорити око река Аму Дарје и Сир Дарје, које 
су веома битне за интензивно гајење памука. Повећање производње паму-
ка условило је употребу све веће количине воде, те је то довело до великог 
оптерећења на две реке. Услед утицаја климатских промена и повећања 
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просечне годишње температуре на светском нивоу, дошло је до убрзаног 
топљења глечера и сталног снежног покривача на високим планинама, а 
како су обе реке глацијалног порекла (настају отапањем глечера и сталног 
снежног покривача), наведене промене утицаће на смањење воде на дуго-
рочном плану у сливовима ове две реке. Претпоставља се да ће до 2050. го-
дине количина воде у Аму Дарји смањити за 10–15%, а у Сир Дарји за 2–5%. 
Све наведено, имаће значајног утицаја на преко 60 милиона становника који 
насељавају басен Аралског језера. Премда прилив воде из Аму Дарје и Сир 
Дарје у басен Аралског језера већ увелико опада, последице по језеро се већ 
сада огледају у виду значајног поремећаја водног биланса. У том смислу, 
смањење површине Аралског језера има за последицу угрожавање живота 
и здравља милиона становника који живе између поменутих река (United 
Nations Department of Economic and Social Affairs, 2011).

Оскудица воде у басену Аралског језера у комбинацији са постојањем ра-
зличитих националних интереса држава на чијим се територијама простире 
језеро (Таџикистана, Киргистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, 
Ирака и Авганистана), а које не могу да постигну сагласност око коришћења 
и поделе воде, неминовно доводи до тензија и конфликата међу њима. У 
прилог томе сведочи податак да је од 1991. године до данас порастао број 
сукоба око воде у басену (Allouche, 2005). 

МЕТОДЕ И СТРАТЕГИЈЕ РЕГУЛИСАЊА МЕЂУДРЖАВНИХ КОНФЛИКАТА

У литератури се наводе различити приступи регулисању и разрешава-
њу међудржавних конфликата. На општем нивоу, разрешавање конфликта 
подразумева постизање сагласности између субјеката сукоба у вези са спор-
ним проблемом. То се може постићи договором као резултатом поклапања 
мишљења обеју страна, у складу са законодавном или моралном вољом неке 
спољне силе или договором који је наметнула једна страна у конфликту. Ме-
ђутим, искуства указују на то да, уколико процес разрешавања конфликта 
подразумева једнострано наметање воље моћнијег противника слабијем, 
такво наметнуто решење не опстаје дуго, те ће се конфликт поновити у не-
ком другом облику. Отуда усклађивање интереса делује на сукобљене стране 
позитивно у смислу дугорочног решавања конфликта, на њихов међусобни 
однос, и умањује опасност од настанка нових конфликата. Међутим, није у 
потпуности могуће све конфликте на адекватан начин решавати усклађива-
њем интереса (Scherrer, 2002). 

Разрешавање међудржавних конфликата веома је сложено. Они, по пра-
вилу, подразумевају заоштрене међудржавне односе где супарништво и 
насиље играју главну, а понекад и одлучујућу улогу. Код ових конфликата 
се често преплићу политички, стратешки, економски, расни, класни, нацио-
нални, верски, територијални и други интереси. Међутим, у последњих не-
колико деценија променила су се схватања о међудржавним конфликтима, 
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те је изникла идеја да је постојеће противречности увек могуће разрешавати 
уз помоћ узајамно прихватљивих и свеобухватних метода које су повеза-
не са ненасилним избором и обухватају тражење обједињујућих начела и 
развој институционалних начина избегавања конфликата. У такве методе 
спадају преговарање, примена кооперативне стратегије и међународно по-
средовање.

Преговарање је најчешће коришћена метода за разрешавања конфлик-
та. То проистиче отуда што су честе ситуације када је конфликт на таквом 
нивоу да ниједна од страна не може да користи силу ради притиска на опо-
нента. Интензиван и дуготрајан конфликт временом доводи до сазнања о 
немогућности да се пронађу повољна решења без посредника, који може 
бити ауторитет, група, или институција изван конфликта која подстиче 
сукобљене стране у постизању сагласности. Најзначајнија и најауторита-
тивнија посредничка улога јесте улога арбитра. Арбитар проучава суштину 
проблема, разматра је упоредо са учесницима у конфликту, а затим доноси 
коначну одлуку, која је обавезујућа и коју морају да спроведу све стране 
(Zdravomislov, 1996).

Кооперативна стратегија, као метода за разрешавање међудржавних 
конфликата, подразумева напоре свих страна у конфликту да траже узајам-
но прихватљиво решење. Делотворност кооперативне стратегије огледа се, 
у првом реду, на смањењу могућности даље ескалације и заоштравања кон-
фликта јер ограничава коришћење претњи и притисак на опонента помоћу 
силе или употребе насиља. С друге стране, она доводи до компромиса јер 
истовремено у истој мери служи интересима свих страна у сукобу. Успешна 
примена кооперативне стратегије подразумева три начина за разрешење 
конфликта: компромис, споразум око процедуре одређивања победника 
и интегративно решење. Путем компромиса свака страна највећим делом 
задовољава своје захтеве, а коначни резултат сматра одговарајућим, док 
према споразуму око процедуре одређивања победника само једна страна 
(победничка) искључиво и у потпуности реализује своје захтеве. Интегра-
тивно решење је најоптималније и подразумева задовољавање и победничке 
и побеђене групе полазећи и уважавајући начело правичности и законито-
сти (Милашиновић и сар., 2012).

На крају, међународно посредовање, које примењује различите стра-
тешке опције за посредовање у регионалним конфликтима, укључује 
непосредне и посредне интервенције међународне заједнице и њених ор-
ганизација. С једне стране, посредна интервенција може бити спровођена 
наметањем економско-стратешких концепција развоја, а с друге, дипло-
матским посредовањем, најчешће „дипломатијом више колосека“. Уколико 
ова дипломатска пракса не да жељене резултате, примењују се сложенији 
дипломатски, економски и војни притисци, са циљем приморавања страна 
у конфликту на међусобну сарадњу, као и сарадњу са међународним посред-
ницима. На тај начин, развија се процес преговарања и свести о неопходно-
сти окончања конфликта у складу са захтевима међународне заједнице. С 
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друге стране, посредовање и интервенисање међународне заједнице може 
бити и непосредно, односно отворено репресивно кроз претње и директну 
примену најчешће војне силе према једној или свим странама у конфликту, 
тј. наметање воље и арбитрирање о питањима која су предмет конфликта 
(Милашиновић и сар., 2012).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Оскудица воде постаје глобални егзистенцијални и безбедносни про-
блем. Недостатак воде је изражен у различитим видовима. Тако је, на при-
мер, у глобалним размерама присутан недостатак потребних количина воде 
за све намене, док приступ слаткој води знатно варира од региона до региона. 
У регионима који имају велики дефицит пијаће воде непосредно је угрожен 
опстанак људи на том простору. Деструкција водних екосистема доводи и 
до повећања опасности по животну средину. Убрзан пораст броја становни-
ка има за последицу и све већу потражњу за водом. Раст урбаних средина, у 
корелацији са порастом пољопривредне и индустријске производње, дово-
ди до увећане потрошње воде у регионима. Осим тога, климатске промене 
интензивније узрокују продужене суше и смањене количине падавина у 
многим регионима, што доводи до опадања количине воде у рекама. 

Наведени климатски, демографски, економски и други фактори доприно-
се смањењу водних ресурса, односно немогућности њиховог коришћења. Ови 
фактори су међусобно повезани и условљени. Разумевање њихове међусобне 
условљености од суштинског је значаја за разумевање природе међудржавних 
конфликата који се воде због оскудних водних ресурса. Државе које се налазе 
на граничним басенима имају супротстављене, а често и противречне инте-
ресе. По правилу, они се своде на тежњу да се оствари право на поседовање 
или, барем, коришћење заједничких водних ресурса. Тако низводне државе 
захтевају да њихови суседи обезбеде нормалан проток реке, док узводне др-
жаве воду сматрају својим природним ресурсом, којим оне могу несметано 
и неограничено да управљају. Према томе, питање националне политике 
водних ресурса се, по правилу, подводи под питање државног суверенитета. 
Непостојање одговарајућих међународних уговора и споразума омогућило је 
државама да у складу са властитим интересима слободно користе своје водне 
ресурсе, не водећи рачуна о потребама својих суседа.

Осмишљавање активности и стратегија на пољу превенције потенцијал-
них конфликата подразумева јасно разграничавање предмета и проблема 
конфликта, сагледавање интереса сукобљених страна, као и упознавање 
са бројним и међусобно условљеним политичким, економским, војним, 
демографским и другим факторима. Одабир најделотворније стратегије за 
разрешавање конкретне конфликтне ситуације мора се такође водити наве-
деним смерницама. Одабир стратегије би, на првом месту, требало да уважи 
природу интереса сукобљених држава и степен њихове антагонизованости.
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WATER RESOURCES SHORTAGE AS A DETERMINANT 
OF INTERSTATE CONFLICTS

SUMMARY

Water resources are, on a global level, gradually decreasing. The number of coun-
tries that have a problem with providing necessary amount of water to meet the ba-
sic needs of the population and the economy has been constantly increasing since 
the beginning of the twentieth century. Tendency to control water and its distribu-
tion is more and more often becoming the cause of crisis and interstate conflicts.
The largest deficit of water is today noticeable in the countries of Sub-Saharan 
and Central Africa, Central Asia, Sub-Asian continent and the Middle East, where 
there are expressed tensions about the use of border rivers. These tensions can lead 
to political instability, or even escalate into violent interstate conflicts. Shortage of 
water as a strategic resource is forecasted to become one of the main causes of con-
flicts in the future. This paper gives an overview of some crises and conflicts over 
the use and control of water resources, with a view to pointing to the complexity 
and multidimensionality of this phenomenon. Designing activities and strategies 
in the field of prevention of potential conflicts implies a clear separation between 
the subject and the problems of conflict, consideration of the conflicting parties’ 
interests, as well as introducing a number of mutually conditioned political, eco-
nomic, military, and other factors.
Key words: water resources, interstate conflicts, security, conflict prevention, con-
flicts resolution 
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МОДАЛИТЕТИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ  
КОНТИНГЕНАТА У ВОЈНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
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Сажетак: Мултинационалне операције које имају за циљ успостављање и 
очување мира и безбедности, поред Уједињених нација, реализују и друге 
регионалне међународне организације. Иако немају дугу традицију, цивилне 
мисије и војне операције Европске уније представљају питање коме је по-
свећена велика пажња у академској пракси. Европска унија реализује војне 
операције од 2004. године. Прве војне операције Европске уније разликују се 
од данашњих у квалитативном смислу. Усвајањем Споразума из Лисабона 
(2007. године), и његовим ступањем на снагу две године касније, створене 
су нове институционалне структуре у оквиру Заједничке безбедносне и од-
брамбене политике Европске уније. Најзначајније међу њима су Политичко-
војна група, Политички и безбедносни комитет, Војни штаб Европске уније 
(постојао и раније, у сличном облику), које се непосредно баве одашиљањем 
војних операција и имплементацијом одлука Савета Европске уније.
Циљ овог рада је да укаже на различите модалитете учешћа у војним опера-
цијама Европске уније након усвајања реформског Уговора из Лисабона и 
специфичнe проблемe и недоследности за сваки тип учешћа у војним опе-
рацијама. Поред класичног учешћа држава чланица Европске уније, у опе-
рацијама могу учествовати и државе кандидаткиње за чланство, једна или 
више држава чланица самостално под заставом Европске уније, затим тзв. 
„неутралне“ државе, али и треће државе по основу посебно потписаних спо-
разума о учешћу у операцијама под покровитељством Европске уније. 
Кључне речи: Европска унија, ЗБОП, одбрамбена политика, војне операције, 
управљање кризама
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Безбедносна архитектура на европском простору оличена је, између 
осталог, присуством неколико међународних организација политичко-вој-
ног типа (Организација за европску безбедност и сарадњу, НАТО алијанса, 
Европска унија, Савет европе), као и осталих регионалних организација. 
У оквирима својих надлежности, и у складу са својим главним циљевима, 
оне настоје да превенирају угрожавање мира и безбедности на европском 
континенту. Поред самосталног деловања, организације међусобно сарађу-
ју у пољима заједничких послова, који се односе на успостављање и очу-
вање мира. Модуси деловања поменутих организација се разликују. Главни 
облик деловања на глобалном нивоу у сфери безбедности и превенирања 
мира Европске уније представљају операције управљања кризама. Европска 
унија, као регионална међувладина организација, од 2004. године активно 
реализује цивилне мисије и војне операције широм света.2 

Концепт мировних мултинационалних мисија први пут је у институци-
оналном међународном систему настао појавом Организације Уједињених 
нација. Поред њих, НАТО алијанса је у другој половини ХХ века реализо-
вала (и реализује) велики број мисија војног типа. Модел за процену опште 
успешности НАТО мисија понудила је Дарја Пушкина (Darya Pushkina), која 
заступа тезу да је „велика већина НАТО мисија била успешна“ (Pushkina, 
2006). Економска заједница западноафричких држава (ECOWAS) такође је 
једна од организација која је активна у одашиљању војних мисија. Свој вр-
хунац у активирању мисија војног типа, ова организација је доживела током 
деведесетих година у Либерији и Сијера Леонеу (Levitt, 1998:12). 

Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније (ЕУ 
ЗБОП), у чијем оквиру се реализују војне операције Европске уније, пред-
ставља инструмент који је заменио процес Европске политичке сарадње3. 
ЕУ ЗБОП је омогућио даљи развој интегративних токова на наднационал-
ном нивоу. Након неколико билатералних самита између (кључних) држава 
чланица Европске уније, 1998. године на британско-француском самиту у 
Сен-Малоу (Saint Malo) усвојена је и заједничка Декларација, којом се пози-
вају остале државе чланице Европске уније да приступе креирању Заједнич-
ке безбедносне и одбрамбене политике.4

2 Операције управљања кризама (Crisis management operations) представљају генерички појам и за 
цивилне мисије и за војне операције које Европска унија реализује. Такве операције управљања 
кризама, поред војних операција, укључују и полицијске мисије (попут оне у Авганистану – EUPOL 
Afghanistan, од 2008.), затим мисије владавине права (попут мисије EULEX на Космету од 2008.), 
мисије пограничне подршке (EU BAM Rafa од 2007.) и мисије пружања подршке реформама сектора 
безбедности (EU SSR Guinea Bissau од 2008. године).

3 Европска политичка сарадња (European Political Cooperation – EPC), као инструмент Европске уније 
(тада Европске заједнице), представљала је претечу политичке и безбедносне интеграције између 
држава чланица Европске заједнице, до њене суспензије Споразумом из Мастрихта 1992. године, 
када је замењена Заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније, као једном од три 
стуба на којима је почивала новостворена Унија. 

4 Интегрална верзија Декларације доступна на: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/
French-British%20Summit%20Declaration,%20Saint-Malo,%201998%20-%20EN.pdf (29.09.2016. 15:45)
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До ратификације, односно коначног ступања на снагу Споразума из Ли-
сабона (2009. године), Европска унија је реализовала двадесет две операције 
управљања кризама широм света, од којих највише у Африци, на Западном 
Балкану, у државама Блиског истока и Азији (EU External Action Service 
EEAS, 2016). Од 2009. до августа 2016. године, реализовано је додатних четр-
наест, док је тренутно активно осамнаест оваквих операција, од којих шест 
војног типа (EU External Action Service EEAS, 2016).

Стварањем и даљим развојем заједничке спољне и безбедносне, као и бе-
збедносне и одбрамбене политике, и Европска унија се прикључила листи ме-
ђународних организација које одашиљу своје мисије и операције широм света. 

У последњих 10 година, на академском плану се посвећује већа пажња 
мисијама и операцијама Европске уније, у односу на укупан корпус академ-
ских радова који се баве мултинационалним мировним мисијама Уједињених 
нација и НАТО алијансе. Све већем интересовању академске заједнице за 
војне операције Европске уније доприносе фактори попут све дуже традиције 
операција Европске уније (постоје 13 година), као и даљи развој операција 
управљања кризама као елемента ЗБОП. Међу најцитиранијим ауторима у 
овој области издвајају се Ларк Ћофи (Lark Coffey), Химена Куровска (Ximena 
Kurowska), Кристофер Бикертон (Christopher J. Bickerton), Сајмон Хикс (Simon 
Hix), Џеј Ховорт (Jay Howorth) и Марк Полак (Mark A. Pollack).

Циљ овог рада је да пружи увид у специфичности и положај војних опе-
рација у заједничкој спољној и безбедносној, односно заједничкој безбед-
носној и одбрамбеној политици Европске уније, након усвајања и ратифи-
кације Уговора из Лисабона, као и њихову потенцијалну улогу у креирању 
кохерентнијег система безбедности и одбране Европске уније. 

ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
ПРЕ СПОРАЗУМА ИЗ ЛИСАБОНА

Након Реформског уговора из Лисабона, учешће националних континге-
ната у војним операцијама Европске уније посматра се кроз призму двостру-
ког правног режима под којим се операције реализују: acquis communautaire 
Европске уније са једне, и националних законодавстава њених држава 
чланица, са друге стране. Међутим, учешће држава чланица знатно је ком-
плексније од чињенице да је оно подвргнуто двоструком правном режиму. 
У оквиру двадесетосмочланог блока постоје приметне разлике у правном 
режиму када је реч о општем учешћу у војним операцијама, које више не 
представља ексклузивну могућност само држава чланица Европске уније.

У свом чланку под називом „Европска унија и управљање кризама: Да 
ли ће Споразум из Лисабона учинити Европску унију ефектнијом“, Весел 
и Блокманс (Steven Blockmans, Ramses Wessel) деле операције управљања 
кризама, а нарочито војне операције, према временском периоду њиховог 
одашиљања (Wessels, Blockmans, 2009:5). Поменути аутори сматрају да је 
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период до Споразума из Лисабона, односно првих пет година војних опера-
ција, заправо био тест за „капацитет Европске уније да се инаугурише као 
респектабилан играч на међународном нивоу“ (Wessels, Blockmans, 2009:9).  

Прве операције (којима је довршен мандат) нису имале јединствено прав-
но утемељење у правним тековинама Европске уније, односно било је врло 
тешко одредити коме су операције одговорне, ко над њима врши контролу, 
како се организују и на који начин одашиљу. Питања те врсте су се решавала 
на ad hoc основи, па се тако неретко дешавало да одређеној операцији мандат 
започне по нормативима који не регулишу на исти начин одређене процедуре 
од оних који важе приликом окончања мандата операција (Јањевић, 2009: 7). 
Као што се може закључити из члана 43 Уговора о Европској унији, данашње 
војне операције Европске уније могу обухватити и задатке који подразумевају 
употребу силе.5 Такав модалитет деловања омогућен је и чланом 53 оснивачке 
Повеље Уједињених нација, којим се предвиђа могућност да Савет безбед-
ности користи регионалне споразуме (regional arrangements) или агенције за 
спровођење принудних мера. Одлуке Савета Европске уније којима се уста-
новљавају, отпочињу и уређују операције управљања кризама, у уводном делу 
увек се позивају на релевантне резолуције Савета безбедности.6

Две од пет кључних претњи по међународни мир и безбедност дефини-
сане у Стратегији дефинитивно могу представљати подстицај за одашиља-
ње мисија и операција: регионални конфликти и тзв. failed states, односно 
„пропале државе“ (European Union, 2003). 

Питање партиципације држава чланица у операцијама Европске уније 
јесте питање које је актуелно у савременој истраживачкој пракси, имајући у 
виду да од првих војних операција до данас није постојао период у ком није 
било ангажованих операција.7 Учешће у операцијама базира се на принципу 
добровољности, што значи да у правном систему Европске уније не постоји 
ниједан механизам који би принудио конкретну државу да делегира при-
паднике својих оружаних снага за одређену војну операцију. Свака војна 
операција састоји се од припадника оружаних снага држава чланица (Troop 
Contributing Nations – TCNs), које су одговорне за њихову самосталну обуку 
у погледу учешћа у конкретној операцији (EEAS, 2014).

Учешћа држава чланица у операцијама Европске уније може се сагледати 
из више перспектива: са аспекта међународног политичког положаја кон-

5 Овај члан Лисабонског уговора, позивајући се на претходни члан 42 којим се успоставља ЗСБП 
Европске уније, констатује да се „сходно члану 42, могу користити цивилна и војна средства за 
извршење свих задатака, попут заједничких операција разоружања, хуманитарних и спасилачких 
задатака, војних саветовања и обуке, превенције конфликата и задатака очувања мира укључујући и 
постконфликтну стабилизацију.

6 Тако је операција „EUNAVFOR Sophia“ регулисана Резолуцијом 2240 СБ УН; Резолуције 2247 и 2183 
у вези са функционисањем операције „Althea“ у Босни и Херцеговини. На тај начин се обезбеђује 
међународноправни легитимитет војним операцијама Европске уније.

7 Од укупно 16 војних операција и цивилних мисија које Европска унија реализује у Европи, Азији и 
Африци, десет је цивилних мисија, док је шест војних операција (октобар 2016. године).  

Више доступно на: http://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-
and-civilian-missions-and-operations_en  (14.10.2016. 11:48)
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кретне државе (држава која не учествује у војним сегментима ЗСБП и ЗБОП, 
стална чланица Савета безбедности ОУН, војно неутрална држава, држава 
на чијој се територији налази мировна мисија ОУН); затим, са аспекта мо-
гућности самосталног (групног) учешћа под заставом Европске уније (члан 
44 Реформског уговора о функционисању Европске уније из Лисабона); и на 
крају, са аспекта учешћа у мисијама и операцијама, држава кандидаткиња за 
пуноправно чланство у Европској унији. 

ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
НАКОН СПОРАЗУМА ИЗ ЛИСАБОНА

Као што је истакнуто у претходном делу рада, војне операције пре Спо-
разума из Лисабона нису имале јединствено правно утемељење у правним 
тековинама Европске уније. Операције су у најдиректнијем облику биле 
дефинисане кроз делокруг задатака које ће извршавати институције (тада) 
Заједничке спољне и безбедносне политике, као једног од стубова Европске 
уније. На Савету министара одбране Западноевропске уније у Бону 1992. го-
дине, усвојена је Декларација из Петерсберга у којој је, поред очувања мира 
(peacekeeping), као додатни задатак операцијама прецизиран и peacemaking, 
односно задатак стварања мира (Petersberg Declaration, 1992: 6). Ступањем 
на снагу Споразума из Лисабона, задаци из Петерсберга су проширени и 
на заједничке операције разоружања, затим војног саветовања и посткон-
фликтне стабилизације (чл. 42 Споразума из Лисабона).

Важно је истаћи да се природа мандата операција након 2009. године 
није драстично променила. Након ступања Лисабонског споразума на сна-
гу (2009. године), оно што представља новину у погледу састава операција 
јесте и званично уведена могућност учешћа трећих субјеката у погледу до-
приноса у укупном контингенту операције. Члан 21 Лисабонског споразума 
експлицитно наводи неопходност Уније да „развија односе и сарађује са 
трећим државама, интернационалним, регионалним и светским органи-
зацијама који деле принципе наведене у претходном ставу.8 То ће, према 
формулацији Споразума, помоћи „промоцији мултилатералних решења за 
заједничке проблеме, посебно у оквиру Уједињених нација“.9

Главну нормативну полазну основу за одашиљање војних операција 
Европске уније представља Уговор о функционисању Европске уније, одно-
сно Споразум из Лисабона (енг. Treaty on the functioning of the European Union – 
Lisbon Treaty), потписан 13. децембра 2007. године, али је, након процеса 
ратификације, ступио на снагу после две пуне године (The European Union, 
2016).10 Пето поглавље Споразума посвећено је општим провизијама у вези 

8 Став 1 члана 21 Споразума из Лисабона наводи поменуте принципе.
9 Ибид.
10 Консолидована верзија Уговора доступна на сајту Европске комисије: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202
EN.01001301 (30.09.2016.) 
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са Заједничком спољном и безбедносном политиком. Општом одредбом, 
дефинисана је улога коју Европска унија има на глобалном плану, одно-
сно деловања ове организације према трећим државама. У члану 21 тачка 
2 ст. 1 Споразума из Лисабона, прописано је да ће ЕУ своје активности у 
реализацији заједничке спољне политике реализовати у складу са високим 
степеном сарадње у пољу међународних односа како би, inter alia, „очувала 
своје вредности, основне интересе, безбедност, независност и интегритет“ 
(Споразум из Лисабона, 2007: 56).

Претходно је наглашено да су операције управљања кризама (цивилне 
мисије и војне операције) један од елемената Заједничке безбедносне и од-
брамбене политике Европске уније. Однос између ЗБОП и ЗСБП одређен је 
у члану 42 тачка 1 Споразума из Лисабона, према коме је ЗБОП „интегрални 
део ЗСБП“. Најдиректније регулисање војних операција помиње се у истом 
члану, тачка 3, према којој „државе чланице Европске уније креирају цивил-
не и војне потенцијале за имплементацију ЗСБП, односно ЗБОП“ (Спора-
зум из Лисабона, 2007).

УЧЕШЋЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
У ОПЕРАЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Учешће држава чланица у војним операцијама Европске уније реализује 
се на добровољној бази. Ретка је ситуација да у одређеној војној операцији 
ангажовани буду само контингенти држава чланица, нарочито након сту-
пања на снагу Споразума из Лисабона. Поред њих, у операцијама активно 
учествују и припадници оружаних снага држава кандидаткиња за чланство 
у Унији, али и држава које то нису (попут Швајцарске и Норвешке). Норве-
шка, иако није држава чланица Европске уније, активно учествује у опера-
цијама управљања кризама, подједнако и у цивилној и у војној компоненти 
(Tardy, 2014).

Данска ужива посебан статус у оквиру ЗБОП Европске уније. Члан 5 
другог дела Протокола о позицији Краљевине Данске (интегрални део 
Споразума из Лисабона) представља општу резерву, према којој Данска не 
учествује у изради и имплементацији одлука и активности Уније које имају 
одбрамбене импликације (Protocol on the position of Denmark, 2007). Поред 
тога, Данска је резервама на Споразум ослобођена и учешћа у финанијском 
доприносу укупном буџету ЗБОП, односно доприносу развоја војне компо-
ненте те политике.11

Државе чланице Европске уније хетерогене су у погледу свог међуна-
родног политичког положаја. У свом саставу, Унија има две сталне чланице 
Савета безбедности УН, војно неутралне државе, државе које не учествују 
у војним сегментима ЗСБП и ЗБОП, као и државе које нису чланице НАТО 
алијансе. Сталне чланице Савета безбедности Уједињених нација – Републи-

11 У чл. 5 (II) Протокола о позизији Данске, такође се наводи да Данска ни на који начин неће спутавати 
имплементацију активности и даљи развој ЗБОП Европске уније. 



85

МОДАЛИТЕТИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ КОНТИНГЕНАТА  
У ВОЈНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НАКОН СПОРАЗУМА ИЗ ЛИСАБОНА

ка Француска и Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске 
истовремено су и чланице Европске уније. То значи да ове две државе имају 
право вета у погледу доношења правно обавезујућих резолуција Савета, 
али и у одлучивању приликом кршења међународног права, те одобравања 
мултинационалних мировних мисија под окриљем УН. 

Са друге стране, ове две државе, заједно за осталим сталним и несталним 
чланицама Савета безбедности, као и (у ширем смислу) осталим чланицама 
УН, имају примарну одговорност за очување светског мира и безбедности. 

Француска је држава која је до сада делегирала највише својих државља-
на за учешће у војним операцијама и цивилним мисијама Европске уније 
(Soder, 2013: 5). У јуну 2016. године, грађани Велике Британије су референ-
думом донели одлуку да ова држава иступи из пуноправног чланства Европ-
ске уније. Овај догађај је привукао пажњу великог броја академских аутора 
који анализирају значај који напуштање Велике Британије има у развоју 
ЗБОП, а посредно тиме и војним операцијама Европске уније (Giovanni, 
2016; Zandee, 2016; Biscop, 2016; Whitman, 2016). Већина њих је сагласна 
да потенцијални излазак Велике Британије из Европске уније неће знатно 
пореметити интегративне процесе у сфери одбране и безбедности, што је 
на нормативном плану, између осталог, потврђено Глобалном стратегијом 
Европске уније представљеном крајем јуна 2016. године.12

Поред ових, Европска унија у свом саставу има такође и две неутралне 
државе – Аустрију и Шведску. Кључно питање у случају ове две државе јесте 
– да ли војни контингенти Аустрије и Шведске учествују и да ли имају прав-
ни капацитет који би им обезбедио учешће у операцијама Европске уније? 
Иако декларативно неутралне, и Аустрија и Шведска чланице су Партнер-
ства за мир, програма НАТО-а, путем ког државе остварују највиши облик 
сарадње са Алијансом.13 Шведска је традиционално поимана као неутрална 
земља; међутим, њене бројне активности на спољнополитичком плану не 
говоре у прилог томе. Иако је Шведска 1949. године одлучила да не уђе у 
НАТО алијансу, она је ипак својим контингентима учествовала у НАТО 
операцијама у Босни и Херцеговини, учествује у мисији НАТО на Косову и 
Метохији (Kosovo Force – KFOR), и у Авганистану (Resolut Support Mission – 
NATO RSM).14

Аустрија је своју неутралност стекла 1955. године и успевала да је одр-
жи током 40 година. Међутим, имајући у виду да је приступила Европској 
унији 1995. године, њена неутралност је знатно пољуљана, јер је од 1999. 
године (самит у Сен Малоу) постала обавезана на учешће у ЗСБП, однодно 
ЗБОП. Аустрија није само на папиру део ЗБОП, напротив, она је врло актив-

12 Више о Стратегији доступно на: https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-securi-
ty-policy-european-union (12.11.2016. 18:54)

13 Више о овоме на: http://www.nato.int/docu/review/2013/partnerships-nato-2013/NATOs-neutral-Euro-
pean-partners/EN/index.htm (Сајту приступљено 10.11.2016. у 19:23)

14 Информација преузета са званичног сајта НАТО: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52535.htm, 
Сајту приступљено 10.11.2016. 12:54)
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на у овој одбрамбеној интеграцији унутар Европске уније. Према Кирстен 
Содер (Kirsten Soder), у периоду између 2004. и 2010. године, у апсолутним 
бројкама, Аустрија је заузела осмо место (од 25, односно од 2007. године 
27 држава чланица) по доприносу мисијама и операцијама Европске уније 
(Soder, 2013:4).

Верује се да би та позиција била још виша, али оно што представља огра-
ничавајући фактор за Аустрију јесте немогућност присуства у поморским 
операцијама Европске уније, попут оне у Сомалији (EU NAVFOR), која је 
примарно оријентисана на присуство ратне морнарице, коју Аустрија као 
континентална држава не поседује.

Аустрија и Шведска нису неутралне државе, бар не када се анализира 
њихов ангажман у оквиру ЗСБП и ЗБОП унутар Европске уније. Бројни су и 
академски радови који анализирају све аспекте тзв. „неутралности“ ове две 
државе у међународноправном смислу (Ross, 1989; Lönnroth, 1977; Müller, 
Maurer, 2016). У чланку „Аустријска спољна политика и 20 година чланства 
у Европској унији: шансе и константе“, Хајди Маурер (Heidi Maurer) заступа 
тезу да Аустрија представља „прагматичног пролазника у ЗСБП Европске 
уније“, односно да је, иако се тако не чини, Аустрија „веома заинтересована 
да учествује у креирању ЗСБП Европске уније“ (Maurer, 2016: 5). 

Када је реч о неутралности Аустрије и Шведске, оно што знатно детер-
минише пољуљан положај јесте такође и ангажман Шведске у оквиру мисија 
НАТО алијансе, као и активности Аустрије у оквиру Партнерства за мир. Још 
интересантнија ситуација се јавља у случају Кипра. Наиме, на Кипру је од 
1964. године присутна мировна мисија Уједињених нација.15 Ово је уједно и 
мировна мисија са најдужим мандатом, која је икада реализована. Међутим, 
мисије и операције Европске уније још увек нису присутне у овој држави, ина-
че њеној пуноправној чланици. Било би занимљиво видети које последице би 
се догодиле уколико би Европска унија реализовала операцију војног типа на 
територији Кипра, у погледу учешћа те државе у дотичној мисији. 

ЧЛАН 44 РЕФОРМСКОГ УГОВОРА ИЗ ЛИСАБОНА

У оквиру одлука усвојених у складу са већ поменутим чланом 43 Уговора из 
Лисабона, Савет може поверити извршење појединих задатака групи држава 
чланица које изразе жељу и имају капацитете потребне да их испуне. Дакле, 
државе чланице имају право да под заставом Европске уније, а по одобрењу 
добијеном од стране Савета, самостално (односно у групи са још најмање јед-
ном државом чланицом) реализују конкретне задатке и мисије које би иначе 
Европска унија реализовала у правном режиму ЗБОП (Tardy, 2014).

Постоје бројна оправдања овог члана Уговора из Лисабона. Наиме, у си-
стему у ком 28 ентитета треба да делује униформно и доноси јединствене 
одлуке, врло је тешко обезбедити да све државе чланице имају равнопра-

15 Више о овоме на: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unficyp/mandate.shtml (08.11.2016. 
12:54)
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ван допринос. Већ поменути пример Данске која не партиципира у војним 
сегментима ЗСБП, односно ЗБОП, говори да је један од главних изазова за 
Европску унију у будућности управо обезбеђивање консензуса око овог де-
ликатног питања. Због тога је јако важно наћи modus operandi поступања 
у решавању тако сложених питања, и омогућити извесну флексибилност у 
погледу самосталног одабира држава чланица о учешћу држављана Европ-
ске уније у операцијама. 

Одредбе Уговора из Амстердама, усвојеног 1997. године, могу представља-
ти неку врсту претече у погледу поменуте флексибилности. Док је на снази 
још био Уговор из Мастрихта, а затим и онај из Амстердама, доношење одлука 
на Европском Савету захтевало је апсолутни консензус, односно глас свих др-
жава чланица. У таквим околностима, Уговор из Амстердама био је својевр-
сни преседан и корак напред у овој области, предвидевши да се одлука која се 
тиче ЗСБП може донети и уколико је једна или више држава чланица остало 
уздржано током гласања (Moravcsik, Nicolaïdis, 1999). Тако је омогућено поје-
диним државама чланицама да не изразе свој став по одређеном осетљивом 
питању, а да при том не блокирају доношење битне одлуке. 

На крају, важно је истаћи да члан 44 Споразума из Лисабона не произво-
ди квалитативно нове врсте војних операција, нити отвара могућности за 
нове начине организовања, планирања, финансирања и контроле операција. 
Напротив, овај члан, у вези са чланом 43, представља потенцијалне начине 
за флексибилнији наступ држава чланица Европске уније у овом пољу на 
међународном плану (Tardy, 2014). Члан 44 представља позитиван искорак 
и напредак у развоју овог елемента ЗБОП на тај начин што омогућује већи 
ниво флексибилности учешћа држава чланица, а при том не мења суштину 
концепта операција управљања кризама. 

УЧЕШЋЕ ДРЖАВА КАНДИДАТКИЊА ЗА ПУНОПРАВНО ЧЛАНСТВО  
У ОПЕРАЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Учешће држава кандидаткиња за чланство у Европској унији, у њеној 
ЗСБП и ЗБОП, углавном се своди управо на учешће припадника војних 
снага у војним операцијама Европске уније. Учешће држава кандидаткиња 
у мисијама Европске уније није предмет преговора дотичне државе канди-
дата са једне, и Европске Комисије са друге стране. У одлуци о оснивању 
мисије, констатује се да државе кандидаткиње могу бити позване да пруже 
свој допринос операцији.16 У свакој одлуци Савета о успостављању нове 
мисије, констатује се да треће државе могу бити позване само под условом 
да не прејудицирају аутономност доношења одлука од стране Европске 
уније, и да не утичу на њену институционалну структуру приликом реали-
зације мисија и операција. О сваком ангажовању трећих држава, стараће 

16 То је, на пример, случај са одлуком ATALANTA 2, усвојеном од стране Политичког и безбедносног 
комитета, којом се „треће државе позивају да пруже допринос циљевима и задацима операцији 
Аталанта“.  (EU PSC Atalanta 2, 2014) 
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се Политички и безбедносни комитет Европске уније (Political and Security 
Committee of the EU). Детаљнију анализу учешћа трећих држава у војним 
операцијама врши Војни комитет Европске уније (EU Military Committee). 
У највећем броју случајева треће државе се ангажују у другој фази процеса 
планирања, тако да немају никакав утицај на Оперативни план, као ни на 
структуру, састав, задатке и остале сегменте који карактеришу будућу ми-
сију (Asseburg, Kempin, 2009). 

Сваки ангажман војних снага држава кандидата регулише се посебним 
споразумом за сваку конкретну мисију. Република Србија је 2011. године 
потписала Оквирни споразум о учешћу припадника Војске Србије у опера-
цијама управљања кризама Европске уније. Тако, на пример, од 20. јула 2015. 
године припадници Војске Републике Србије учествују у најновијој мисији 
Европске уније у Централноафричкој Републици (EUMAM RCA).17 Поред 
ове, припадници Војске Републике Србије учествују у још три војне мисије 
Европске уније – EUTM Сомалија, EU NAVFOR Сомалија и EUTM Мали. У 
наведене четири мисије учествује укупно 28 држављана Републике Србије.18 

Република Македонија учествује у само једној мисији Европске уније –  
„Althea“ у Босни и Херцеговини. Војска Македоније ће, према најавама зва-
ничника, и у будућности подржавати ову мисију и одашиљати своје припад-
нике у њу.19 Република Црна Гора свој ангажман у мисијама Европске уније 
реализује у две мисије – ЕУ Аталанта и ЕУТМ Мали.20

Иако има статус државе кандидаткиње преко четири деценије, Република 
Турска активно учествује у европским операцијама управљања кризама, па 
је тако до сада допринела реализацији следећих мисија и операција: EUTM, 
као и EUFOR ALTHEA (обе у Босни и Херцеговини).21

МОДАЛИТЕТИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  
У ВОЈНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Интензивна сарадња у области спољне и безбедносне (али не и одбрам-
бене политике) успостављена је Уговором из Мастрихта 1992. године. Спо-
разум из Лисабона потврдио је овакво решење и увео могућност „трајне 
структурне сарадње“ (чл. 46). Она омогућава ужу сарадњу у области одбра-
не између било ког броја држава чланица, чије одбрамбене способности 
испуњавају високе критеријуме и које међусобно желе да преузму одређене 

17 Више о овоме на званичној веб страници Министарства одбране Републике Србије: http://www.vs.rs/
index.php?news_article=8df6b80a-2c82-11e5-9f55-00163e135009

(Сајту приступљено 07.11.2016.. 13:53).
18 Информација преузета са званичног сајта Војске Републике Србије: http://www.vs.rs/index.php?con-

tent=4423c1a4-56bb-102f-8d2f-000c29270931, (07.11.2016. у 16:20)
19 Више о овоме на: http://www.morm.gov.mk/?page_id=701&lang=en, (07.11.2016. 16:28)
20 Више о овоме на: http://www.odbrana.gov.me/rubrike/Mirovne_misije/141557/Vojska-Crne-Gore-u-me-

dunarodnim-misijama-i-operacijama.html (07.11.2016. 16:37)
21 Више о овоме на: http://www.mfa.gov.tr/iv_-european-security-and-defence-identity_policy-_esdi_p_.

en.mfa (07.11.2016. 18:48)
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обавезе. Из претходно написаног, могу се извући специфичности операција 
реализованих пре и након Споразума из Лисабона. 

Табела 1. Специфичности војних операција Европске уније пре, и након ступања на 
снагу Споразума из Лисабона 2009. године22

Пре ступања на снагу Споразу-
ма из Лисабона

Након ступања на снагу Спора-
зума из Лисабона

Врсте партиципа-
ције

Државе чланице у складу са за-
дацима из Петерсберга, изузев 
Данске.

Државе чланице (изузев Данске)
Државе кандидаткиње за члан-
ство;
Три или више држава чланица 
под чланом 44. Споразума;

На добровољној основи
Начин  
командовања

Одређен ad hoc у сваком поједи-
начном случају, одлуком Савета 
Европске уније. 

Процедуре унапред дефиниса-
не општим актом Војног Коми-
тета Европске уније (EU Military 
Committee EUMC), прилагођене 
свакој операцији од стране Вој-
ног штаба Европске уније (EU 
Military Staff – EUMS);
Постојање тзв.OHQ (Operational 
Headquarters) – Центра за ко-
мандовање сваком операцијом.

Број реализованих 
војних операција22

Четири:
CONCORDIA (Македонија)
EUFORTCHAD (Чад)
АRTEMIS (ДР Конго)
EUFOR RD (Конго)

Шест:
EUMAM/RCA (Централноа-
фричка Република)
EUFOR / RCA (Централноа-
фричка Република)
EUTM (Сомалија)
EUTM (Мали)
EUNAVFOR MED (Медитеран-
ски простор)
EUNAVFOR ATALANTA (Сома-
лија)

Међународноправни 
легитимитет 

Резолуције Савета безбедности Уједињених нација

Природа мандата Временски ограничен (без про-
дужавања мандата)

Релативно временски ограничен 
(честа продужавања мандата)

Кључни проблеми Фрагментарност нормативно-
правне регулативе у вези са ода-
шиљањем операција/нејасне 
процедуре.

Непостојање парламентарне 
контроле парламената држа-
ва чланица и Европског парла-
мента;
Етички проблеми;
Нема јасних критеријума за 
одређивање успешности опера-
ција.

Извор: Аутор

22 У укупан број није урачуната операција „Althea“, активна у Босни и Херцеговини. Мандат овој опера-
цији  отпочео је 2004. године, и још увек траје, па је Althea операција са најдужим мандатом до сада. 
Међутим, њен мандат је од 2008. године превасходно саветодавна улога у процесу реформе система 
одбране Босне и Херцеговине
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Велики број фактора утиче на карактеристике актуелних операција 
Европске уније. Имајући у виду да је Заједничка безбедносна и одбрамбена 
политика Европске уније заправо процес који још увек није довршен, ја-
сно је да од операција управљања кризама (бар оних војног типа) не треба 
очекивати да се у блиској будућности приближе по квантитету и квалитету 
мировним мисијама УН. Постоје бројни фактори који утичу на све модерне 
војне операције. Према виђењу Атине Фулвио (Attina Fulvio) најважнији међу 
њима су повећан број конфликата од 1970-их, када је дестабилизација постала 
кључно обележје владавине на светском нивоу; затим повећање социјалних 
конфликата у земљама слабих или непостојећих економских система који 
нису били у стању да прате трендове глобализације; и на крају, деволуција 
насилне контроле од стране Савета безбедности УН и осталих регионалних 
организација23 након краја совјетско-америчког ривалства (Fulvio, 2008).

Ако се војне операције сагледају кроз призму постојања наднационалног 
ентитета какав је Европска унија, јасно је да се назире неколико проблема у 
њиховом ефикасном функционисању. Као потенцијално највећа препрека 
одашиљању операција јавља се нејасан систем делегирања припадника др-
жава које учествују у доприносу (Troop Contributing Nationals). Наиме, као 
што је то већ у раду поменуто, учешће у операцијама Европске уније базира 
се на принципу добровољности, тако да не постоји механизам преко ког 
би се обезбедила партиципација свих држава чланица. У вези са овим про-
блемом, јавља се и питање капацитета, односно могућности Европске уније 
да сама реализује војне операције већег обима. До сада најмасовнија војна 
операција коју је организовала Европска унија (EUFOR Chad) бројала је тек 
нешто више од 4000 припадника. Након дванаест година од прве мисије, без 
подршке НАТО алијансе Европска унија још увек не може самостално да 
реализује војне операције већег обима.

Међу државама чланицама Европске уније постоји знатна дискрепанца у 
односу на решавање политичих питања која се тичу актуелних међународ-
них проблема. 

У вези са претходним, јавља се и питање кризе ЗСБП у организовању 
и одашиљању мисија и операција у савременим условима. Институци-
онална криза у функционисању Европске уније доживела је свој врхунац 
2005. године када није усвојен покушај реформског уговора, тзв. „Устава за 
Европу“. Од тада, мало тога је решено по питању одговорних институција за 
ангажовање операција. Систем одашиљања операција је још увек хетероген, 
имајући у виду шареноликост циљева због којих се операције успостављају. 

Оно што је за Европску унију позитивно јесте повећање учешћа држава 
чланицама у њеним војним операцијама. Пре само двадесет година, учешће 
европских држава у мировним мисијама Уједињених нација било је 40%, 

23 У првој инстанци Европске уније, ОЕБС-а и Савета Европе.
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да би у 2014. години, тај проценат спао на свега 7 процената.24 Овај вакуум 
резултиран је трансфером трупа држава чланица из мировних мисија УН на 
цивилне мисије и војне операције Европске уније.

На нормативном плану, Европска унија, поред измене сада већ застареле 
Европске стратегије безбедности из 2003. године, треба да усвоји и друге 
нормативне акте којима би још више учврстила свој систем деловања у овој 
области, односно како би га направила што више униформнијим него што је 
он данас. У почетку су (као и данас) све мисије и операције биле врло хете-
рогене по својим задацима, структурама, циљевима и саставу, и све је то ре-
зултирало јако недефинисаним правилима планирања, одашиљања, финан-
сирања и контроле мисија и операција. Проблем се може и јавити на Савету 
безбедности УН. Наиме, пошто се операције војног типа могу реализовати 
само на основу усвојене резолуције Савета безбедности ове организације, 
државе сталне чланице (посебно Русија и Кина) могле би улагати вето и 
тако потенцијално угрозити правну основу ангажовања војних операција.

На крају, као један од највећих проблема јавља се и систем извештаја који 
се састоје од једва мерљивих података који не указују на промену ситуације 
на терену. Штури извештаји се углавном фокусирају на квантитативно из-
ражене чињенице у вези са мисијом, односно операцијом (бројност, састав, 
трајање, буџет...), што у знатној мери отежава коначну евалуацију конкретне 
операције.

Имајући у виду све активности које предузима Висока представница за 
спољну и безбедносну политику, Европска служба за спољне послове, као 
и све остале институционалне структуре Европске уније, треба очекивати 
да ће војне операције засигурно остати један од највидљивијих елемената 
ЗБОП и ЗСБП, као и да ће наћи своје кохерентније место у наком од наред-
них реформских уговора.

У свом чланку „Војне амбиције Европске уније: Анализа Споразума из 
Лисабона“, објављеном 2008. године, Том Клонан (Tom Clonan) тврди да 
помињање јачања ЗБОП у Споразуму из Лисабона „није значајна новост“. 
Он своју тезу даље поткрепљује тврдњама о „еволутивном развоју ЗБОП“, 
у чијем процесу је поменути Споразум и настао (Clonan, 2008: 2). Споразум 
из Лисабона само је омогућио Европској унији да легитимније наступа на 
међународном пољу у погледу очувања и наметања мира. 

24 „Зашто мировне мисије значе Европи?“, Разговори са Самантом Пауер (Samantha Power), сталном 
представницом САД у Савету безбедноси УН, 2015. (Интегрална верзија извештаја доступна на сле-
дећој веб адреси: http://www.friendsofeurope.org/media/uploads/2015/02/Samantha-Power-2015-FINAL.
pdf, 12.11.2016. 10:29)
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SUMMARY

Military operations aimed at establishing and maintaining peace and security, in 
addition to the United Nations, are also being implemented by other regional in-
ternational organizations. Although they do not have a long tradition, civilian mis-
sions and military operations the European Union, are the issues which received 
substantial attention in the academic research. The EU has been implementing 
military operations since 2004. The first EU`s military operations differ from to-
day ones in qualitative terms. The adoption of Lisbon Treaty (2007), and its coming 
into force two years later, created new institutional structures in the framework of 
the Common Security and Defence Policy of the European Union. The most sig-
nificant among them are Politico-military Group, the Political and Security Com-
mittee, Military Staff of the European Union (previously existed in similar form), 
which is directly concerned with the deployment of military operations and the 
implementation of decisions of Council of the European Union. 
This paper aims at showing the different modalities of participation in military op-
erations the European Union after the adoption of the Reform Lisbon Treaty and 
the specific problems and inconsistencies for each type of participation in military 
operations. In addition to traditional participation of the Member States of the 
European Union, participation in operations is open for candidate countries for 
membership, one or more Member States independently under the flag of the Eu-
ropean Union, for the so-called “Neutral” country or a third country on the basis 
of special agreements signed on participation in operations under the auspices of 
the European Union.
Intensive cooperation in the field of foreign and security (and not the defense 
policy), was established by agreement of Maastricht in 1992. The Lisbon Treaty 
abolished this limitation and introduced the possibility of “permanent structured 
cooperation” (Art. 46). It allows closer defense cooperation between any number 
of member states, whose defensive abilities meet high standards and that each want 
to take on certain responsibilities.
This paper offers a short insight into the key characteristics of the EU led mili-
tary missions before and after the Lisbon Treaty adoption. The paper concludes 
that much more efforts by the EU should be provided in order to further develop 
unique system of the mission deployment within the legislative, institutional and 
operational level. 
Key words: European Union, CSDP, defence policy, military operations, crisis 
management
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СЕКУРИТИЗАЦИЈА МИГРАЦИЈА: ХЈУСМАНСОВ ПРИСТУП И 
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Сажетак: С обзиром на то да феномен миграција последњих неколико годи-
на привлачи све више пажње, ово питање је данас са свим својим социоеко-
номским, политичким и безбедносним аспектима веома актуелно. Како се 
миграције све више представљају као политички и безбедносни проблем, то 
је и оправданије изучавати процесе и услове који доводе до такве ситуације. 
Предмет истраживања овог текста јесте процес секуритизације миграција у 
контексту рада Џефа Хјусманса, једног од најзначајнијег припадника Пари-
ске школе студија безбедности. Сходно томе, циљ овог рада јесте оствари-
вање увида у најзначајније поставке Хјусмансовог приступа секуритизацији 
миграција. Најпре је представљен концепт секуритизације као један од нај-
значајнијих ефеката развоја студија безбедности у једном постхладноратов-
ском безбедносном амбијенту. У централном делу рада, фокус је стављен на 
главне поставке Хјусмансовог приступа секуритизацији миграција и, сходно 
томе, његов критички осврт на концепт секуритизације оригинално развијен 
од стране припадника Копенхашке школе студија безбедности. Приказана су 
три домена небезбедности која, према овом аутору, представљају европске 
вредности у виду референтних објеката у контексту миграција као безбедно-
сне претње. Те вредности јесу унутрашња безбедност и унутрашње тржиште, 
европске културне вредности и европски систем благостања.
Кључне речи: секуритизација, миграције, Џеф Хјусманс, домен небезбедно-
сти, европске вредности

УВОД

Иако кретање становништва, односно феномен миграција, не пред-
ставља нови феномен, последњих неколико година, услед увећаног обима 

1 nevenasekaric@gmail.com
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таквих кретања и промене безбедносне динамике у постхладноратовској 
међународној средини, долази до повећане заинтересованости за феномен 
миграција у једном безбедносном контексту2. Испрва сматране позитивним 
феноменом, када је у периоду након Другог светског рата Европи била неоп-
ходна реконструкција економског тржишта и јефтина (мигрантска) радна 
снага, у последње време миграције све више постају предмет политичке за-
бринутости европских држава. Сходно томе, приметно је постепено поли-
тизовање феномена миграција и смештање ове, првобитно социоекономске 
појаве, у безбедносни контекст. Тако се мигарције све више представљају 
као претња јавном реду, европском културном идентитету и тржишној ста-
билности. Другим речима, оне се секуритизују. 

Секуритизација миграција – представљање миграција као безбедносног 
питања – дешава се почетком 90-их година прошлог века (Huysmans, 2000, 
2006). Тако, први пут након Хладног рата, постоји подизање позорности 
о питању миграција, а питање кретања људи постаје безбедносно питање 
(security issue) (Doty, 2016: 71). Један од најзначајнијих аутора који је студи-
озно приступио питању секуритизације миграција на простору Европске 
уније био је Џеф Хјусманс (Jef Huysmans). Објављивањем дела The Politics of 
Insecurity: Fear, migration and asylum in the EU (2006), овај аутор је, развивши 
сопствени приступ, дао значајан допринос тематизовању процеса секури-
тизације миграција на простору европске заједнице. Указавши на постепену 
промену европске миграционе политике из попустљиве (permissive politics) 
у политику рестриктивније природе, дао је један свеобухватни приказ фе-
номенологије процеса секуритизације миграција на нивоу Европске уније и 
дошао до закључка које су европске вредности препознате као миграцијама 
најугроженије (2000, 2006).

У делу рада који следи, најпре ће укратко бити представљен концепт се-
куритизације (миграција) изворно развијен од стране припадника Копенха-
шке школе студија безбедности. Затим ће акценат бити стављен на Хјусман-
сов приступ секуритизацији миграција, односно на оно што приступ овог 
аутора разликује у односу на приступ аутора окупљених око Копенхашке 
школе. У оквиру дела рада који тематизује Хјусмансов приступ, истакнуте 
су основне (европске) вредности које овај аутор сматра референтним објек-
тима у контексту миграција као безбедносне претње. На самом крају рада 
изнета су закључна разматрања.

КОНЦЕПТ СЕКУРИТИЗАЦИЈЕ

Концепт секуритизације развијен је од стране Бузена, Вејвера и Де Вил-
деа окупљених око Копенхашке школе студија безбедности. Њихов приступ, 

2 Институт за миграциону политику је актуелну мигрантску кризу, у оквиру које највећи број избегли-
ца потиче из Авганистана, Сирије и Сомалије, назвао „највећом хуманитарном кризом још од краја 
Другог светског рата“ (Esthimer, 2014; UNHCR, 2014).
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настао и развијан након Хладног рата, позива на проширивање дефиниције 
безбедности тако да се у безбедносне програме држава укључи и низ не-
опходних и до тада занемарених питања, као што су промене у природној 
околини, сиромаштво и људска права (Мекдоналд, М. према: Вилијамс П., 
2012: 118). 

Према Вејверу, секуритизација подразумева дискурс којим политичке 
елите одређене појаве означавају као безбедносне претње и у борби против 
њих траже легитимитет за усвајање специјалних мера које одступају од уо-
бичајених политичких процедура (1995). На тај начин, секуритизација такве 
појаве поставља изван „установљених правила игре“ (Buzan et al., 1998: 23).

Пет основних елемената који дефинишу и чине заокруженим процес 
секуритизације јесу језички акт (говорни чин), секуритизујући актер(и), 
функционални актер(и), публика и специјалне мере. Језичким актом се неко 
питање дефинише као безбедносно наглашавањем ургентности његовог ре-
шавања и опасности које има по референтни објекат (Глушац и Вујиновић 
према: Липовац и Живојиновић, 2014: 33). Тај језички акт предузима секу-
ритизујући актер – политички субјекат, при чему то могу бити и државни 
и недржавни актери. Док је за језички акт важно да прати граматику бе-
збедности, секуритизујући актери морају да имају социјални и политички 
капитал и природа претње на коју они указују мора бити стварна и озбиљна 
(Глушац и Вујиновић према: Липовац и Живојиновић, 2014: 33). Трећи еле-
мент секуритизације представљају функционални актери који се дефинишу 
негативно – они нису секуритизујући актери, али у великој мери утичу на 
доношење одлука. Публика представља четврти елемент којем се заправо 
упућује секуритизујући захтев који она одобрава или не, и у зависности од 
тога прихвата или не прихвата употребу специјалних мера. Специјалне мере 
јесу пети, последњи елемент секуритизације чијом се употребом заокружује 
тај процес (Buzan et al., 1998). Уколико пак изостане неки од поменутих еле-
мената секуритизације, не може се говорити о успешно извршеном процесу.

Као „екстремнија“ варијанта политизације3, секуритизација одређено 
питање подиже на ниво безбедносне претње одређеном референтном објек-
ту. Генерално посматрано, одређено питање може бити смештено у спектру 
који варира од неполитизованог преко политизованог до секуритизованог. 
У првом случају, одређено питање није од значаја за државу нити узрокује 
покретање јавне дебате или доношење одлука. У другом случају, питање 
постаје део јавне политичке дебате и захтева доношење одлука и алокацију 
ресурса зарад његовог решавања. У последњем случају, случају секурити-
зације, питање представљено као егзистенцијална претња захтева усвајање 
и спровођење специјалних мера (Buzan et al., 1998: 23f). На тај начин, се-
куритизација наглашава неопходност ослобађања политичке заједнице од 
егзистенцијалне претње (Huysmans, 2006).

3 Концепт политизације се генерално може дефинисати  као „захтев за преношењем или акт преноше-
ња одређеног питања у област политике – претварајући претходно аполитична питања у политичка“ 
(Zuern & De Wilde, 2012: 139).
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Као што се може приметити, када је реч о секуритизовању одређеног 
питања, представници Копенхашке школе готово искључиво највећи 
значај придају успешно извршеном говорном чину политичких елита. 
Одређене недостатке оваквог поимања процеса секуритизације, попут 
маргинализовања свакодневних пракси многих провајдера безбедности 
које могу имати снажан секуритизујући ефекат независно од дискурса 
политичких елита, настојао је да отклони управо Џеф Хјусманс, о чему ће 
бити речи у наредном делу текста.

ХЈУСМАНСОВ ПРИСТУП СЕКУРИТИЗАЦИЈИ МИГРАЦИЈА

Као један од припадника Париске школе студија безбедности4, Хјусманс 
у својој књизи The Politics of Insecurity: Fear, migration and asylum in the EU 
(2006) на један критички начин посматра теорију секуритизације развијену 
од стране Копенхашке школе и настоји да пружи шири увид у разумевање и 
преиспитивање начина на који се нешто конструише као безбедносно пита-
ње. Он, наиме, говори о „безбедносном обликовању“ (security framing) које 
заправо подразумева да се одређено питање посматра кроз безбедносни 
оквир. Конкретније, Хјусманс говори пре о небезбедности него о безбед-
ности као таквој и истиче како је небезбедност политички и социолошки 
конструисана у односу на безбедност (2006: 2). Развивши оквир за анализу 
безбедносних пракси који почива на три аргумента5, он примарно настоји 
да истражи шта значи политизовати и регулисати миграције унутар оквира 
безбедности.

Изучавајући процес секуритизације миграција на простору Европске 
уније, Хјусманс се првенствено бави друштвеним и институционалним 
процесима који омогућавају ту секуритизацију. Као што је већ поменуто, он 
се критички односи према теорији секуритизације Копенхашке школе, на-
стојећи да покаже како њено преуско фокусирање искључиво на „говорни 
чин“ отежава разумевање како се секуритизација дешава у пракси. Другим 
речима, одређено питање може бити секуритизовано не само као резултат 
конструисања претње кроз говорни чин, већ и услед потребе различитих 
провајдера безбедности да то питање окарактеришу као безбедносно. На тај 
начин, свакодневна делатност ових провајдера игра значајну улогу у пред-
стављању одређеног питања као безбедносне претње.  

Хјусманс проширује концепт секуритизације тако што се оријентише ка 
праксама агенција и провајдера безбедности или, како их он назива, „профе-
сионалцима безбедности“ (2006). Кључно у његовом приступу јесте поставка 

4 За разлику од Копенхашке школе, Париска школа је више оријентисана на унутрашње аспекте бе-
збедности. Тежња ка емпиријским истраживањима безбедности јесте оно што карактерише овај 
приступ за разлику од конструктивистичке основе која доминира Копенхашком школом.

5 Та три аргумента јесу: модулација области небезбедности, технократска природа те модулације и се-
куритизација као пракса са општом визијом природе политике (Huysmans, 2006: 2–13).
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према којој секуритизација миграција не проистиче само из успешно извр-
шеног говорног чина политичких елита, већ и из широког спектра свакод-
невних безбедносних пракси, попут популацијског профилисања, процена 
ризика, статистичких прорачуна, креирања категорија, проактивних при-
ступа и мобилизације и рада провајдера безбедности који врше пресудан 
утицај на конструисање домена небезбедности6 (Bigo, 2002; Huysmans, 2006).

Како Биго наводи, на питање „ко обезбеђује границе Европе и у име 
чега, показало се да је изван говора политичких професионалаца у њихо-
вим националним аренама и њиховим играма са тврђењима о постојању 
небезбедности и нужности ванредне политике водећи чинилац постојање 
различитих транснационалних мрежа „професионалаца (не)безбедности“ 
који одређују шта су главне претње и обликују приоритете у борби против 
њих, уз снажна надметања око дефиниције категорија и њихових легалних 
елемената“ (Биго Д. према: Вилијамс П., 2012: 190). У том смислу, процес се-
куритизације није ограничен само на деловање политичких елита и њихове 
захтеве за специјалним мерама већ подразумева и укљученост бирократије 
која својим рутинима и праксама утиче на обликовање (не)безбедности.

Хјусмансов приступ проучавању процеса секуритизације, дакле, не теме-
љи се на разумевању секуритизације искључиво у лингвистичким терминима 
и ограничавањем на говорни чин, већ има један доста шири контекст који 
укључује технолошке и технократске процесе који играју значајну улогу у се-
куритизовању одређеног питања. Он на тај начин проширује поимање небе-
збедности у контексту дефинисања претњи на „политичко и институционал-
но обликовање политичких питања“ (2006: 4). Другим речима, он не одбацује 
важност коју језичко конструисање претње има у стварању небезбедности, 
али истиче како су политички и друштвени процеси којима се небезбедност 
конституише много комплекснији7. Тако, поред језика, велику улогу у пред-
стављању неког питања као безбедносног придаје и технократском аспекту 
тог процеса – технологији и знању и вештинама којима располажу провајдери 
безбедности и тако стварају свакодневне безбедносне праксе. Другим речима, 
осим кроз говорни чин, секуритизација (одређеног питања) може се манифе-
стовати и кроз начин на који се то питање „обликује“ и бива имплементира-
но у рутине, административне инструменте и институционалне политичке 
и одбрамбене субјекте (Huysmans, 2006: 3–4). Тако овај аутор истиче како и 
други фактори, попут безбедносних пракси и институционалних фактора, 
могу довести до секуритизовања одређеног питања.

Као што се може приметити, Хјусманс проширује ужи концепт секури-
тизације Копенхашке школе и процес представљања миграција као безбед-

6 Тако, на пример, успостављање одређених специјализованих агенција за контролу прекограничних 
кретања (попут Фронтекса) резултат је не успешно изведеног говорног чина политичких елита, већ 
потребе институционалних фактора да одређено питање поставе у домен (не)безбедности.

7 Тако, на пример, институционалне праксе не настају као одговор на конституисање претњи, већ че-
сто функционишу независно од тога, чак и пре него што се нешто прогласи као безбедносна претња 
(Huysmans, 2006: 8).
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носног питања поставља у један шири контекст политичких и институцио-
налних прилика у једној политичкој заједници.

Према теорији секуритизације, безбедносна претња се схвата као егзи-
стенцијална претња. Та претња не мора бити стварна, већ је неопходно да 
као таква буде представљена, односно перципирана (Buzan et al., 1998: 24). 
То, заправо, омогућава да одређено питање које се претходно није разма-
трало као безбедносна претња постане такво, чак иако му се сама природа 
није променила.8 

Хјусманс наводи како мигранти, почев од 90-их година прошлога века, 
све више бивају виђени као потенцијална претња унутрашњој безбедности 
и стабилности западноевропских друштава (2000; 2006: 17). Такво стварање 
слике о мигрантима у великој мери утиче и на политичке одговоре којима 
се настоји решити тај „проблем“. У том контексту, мигранти се перципирају 
као појава која прети да угрози традиционалан западноевропски начин жи-
вота, што резултира рестриктивнијим миграционим политикама или чак 
нападима на мигранте. 

У оквиру свог приступа, Хјусманс уводи категорије „инсајдера“ и „аутсај-
дера“. У том контексту, аутсајдери угрожавају оно што Хабермас (Habermas, 
1972. према Huysmans: 2006: 47) назива „добрим животом“ инсајдера. Глав-
ни аргумент којим Хјусманс оправдава овакав став јесте чињеница да обез-
беђивање јединства и идентитета заједнице зависи од њеног представљања 
као заједнице угрожене миграцијама и азилом (2006: 47). Другим речима, 
представа „доброг живота“ у контексту слободе од претње зависи од пред-
стављања одређеног питања као егзистенијалне претње.

Према Хјусмансу, секуритизација миграција не значи представљање 
ове појаве искључиво као егзистенцијалне претње по независни идентитет 
и функционални интегритет једне политичке заједнице. Она је уједно и 
„пракса, политички акт којим се потврђује јединство и аутономија, односно 
суверенитет заједнице“ (2006: 50). Истичући значај језика у секуритизовању 
миграција, аутор наводи неколико примера у којима он има велики значај.9  
Један од најмоћнијих механизама за то јесте „етикетирање“ миграната у тер-
минима претње европској заједници. „Обликовање политичког јединства 
и слободе на овај начин (кроз етикетирање миграната као претње) пред-
ставља снажан метод за одржавање слике о једној целовитој, хармоничној 
заједници која се само наизглед суочава са конфликтима, дезинтеграцијом 
или насиљем у случају да је спољашњи фактори, попут миграција, поре-
мете“ (2006: 49). Дакле, употреба језика у секуритизовању миграција јесте 
веома значајна будући да за последицу има смештање миграција у (речено 
Хјусмансовим терминима) домен небезбедности.

8 Тако, на пример, секуритизација миграција конструише мигранте као претњу (Huysmans, 2006) – док 
се сама природа миграција као појаве није драстично променила, перцепција о њима јесте.

9 Тако, на пример, снажан секуритизујући ефекат има језик који долазак миграната представља у те-
минима „поплава/таласа“ и „инвазије“, него што би имало њихово представљање као ограниченог 
броја људи који одлазе из својих домова због различитих разлога. Други пример јесте стварање слике 
о мигрантима као дестабилишућег фактора по домаће тржиште рада уместо њиховог представљања 
као шансе за реструктурирање истог (Huysmans, 2006: 47–48).
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Хјусманс истиче како постоје три начина на који секуритизација мигра-
ција утиче на модулацију политике. То су: дистрибуција страха и поверења, 
управљање ексклузијом и инклузијом и отуђење и предиспозиција према 
насиљу (2006: 51). Не упуштајући се дубље у расправу о овим питањима, 
значајно је само напоменути како у контексту миграција као претњи није 
само опстанак заједнице тај који је најбитнији. Такође су важни природа 
и регулисање друштвене и политичке интеграције заједнице, укључујући 
ту и дистрибуирање поверења међу људима који се одликују плуралитетом 
размишљања. 

Истражујући на који начин се питања у вези са миграцијама (имиграци-
ја, азил и избеглице) у ЕУ конструишу као безбедносна претња, Хјусманс је 
идентификовао три домена небезбедности која су резултирала кулминаци-
јом процеса секуритизације миграција у Европској унији. То су унутрашња 
безбедност и унутрашње тржиште, европске културне вредности и европ-
ски систем благостања. 

Како би било јасније на који начин Хјусманс унутрашњу безбедност и 
унутрашње тржиште, европске културне вредности и европско благостање 
види као референтне објекте безбедности у контексту миграција као прет-
ње, неопходно је укратко их представити. 

УНУТРАШЊА БЕЗБЕДНОСТ И УНУТРАШЊЕ ТРЖИШТЕ

Према Хјусмансу, унутрашња безбедност и унутрашње тржиште јесу 
једна од главних области у оквиру које се на миграције гледа као на претњу 
(2006). Главни аргумент којим поткрепљује то виђење јесте да је доношење 
Шенгенског споразума, којим је предвиђено укидање унутрашњих граница 
између земаља чланица ЕУ, интензивирало потребу за заштитом њених спо-
љашњих граница. Другим речима, укидање унутрашње граничне контроле 
и слободан проток људи, робе, капитала и услуга истовремено је постао 
изазов јавном реду и владавини закона. Овакво виђење ситуације, која је 
резултирала европским интеграционим процесом, убрзо је постало опште-
прихваћено (Huysmans, 2006: 69). Тако се слободно кретање људи унутар 
шенгенског простора перципира као опасно по јавни ред с обзиром на то 
да се услед непостојања унутрашње граничне контроле очекује пораст иле-
галних активности терориста, међународних криминалних организација, 
имиграната и азиланата.

Инсистирање на јачању контроле спољашњих европских граница услед 
деклинације унутрашњих граничних контрола и развоја заједничког европ-
ског тржишта утицало је и на јавни дискурс о овом проблему. Тако су поједи-
ни аутори говорили о постепеном формирању „Европске тврђаве“ (Fortress 
Europe) (Bigo, 1998; Geddes, 2000; Ireland, 1991). У том контексту говори и 
Балибар (Balibar) када истиче како спољашње европске границе заправо 
чине да су слободе и права углавном резервисана за држављане ЕУ, док се 
„други“ (other) (често силом) искључују из система заштите (2004: 117–121). 
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Међутим, како Хјусманс истиче, граничне контроле нису нужно једини 
вид препреке слободном кретању људи у модерним друштвима (2006: 70). 
Наиме, одобрење радних и боравишних дозвола и омогућавање приступа 
социоекономским бенефитима и социјалној помоћи несумњиво су важнији 
инструменти за контролу, побољшање или ограничавање слободног кре-
тања људи (Ceyhan 1998; Crowley 1998; King 1997). Управо из овог разлога 
неодрживом се чини претпоставка да се контрола илегалног протока људи, 
робе, капитала и услуга дешава искључиво на границама, док се слободно 
кретање људи остварује укидањем граничне контроле.

Међутим, без обзира на овакве ставове, граничне контроле представља-
ју један од најзначајнијих контролних механизама у регулисању кретања 
људи. Како Хјусманс истиче, граничне контроле одиграле су кључну улогу 
у преливању (spill-over) социоекономског пројекта изградње унутрашњег 
(европског) тржишта у унутрашњи безбедносни пројекат (2006: 70). Другим 
речима, отварање граница унутар ЕУ зарад слободног кретања људи, робе, 
капитала и услуга, било је праћено озбиљним безбедносним пројектом – 
тај безбедносни пројекат подразумевао је строгу контролу граница. Тако је 
кључни елемент у представљању граничних контрола и слободног кретања 
као безбедносног питања био нуспроизвод формирања унутрашњег тр-
жишта – заједничко европско тржиште не само да је побољшало слободно 
кретање узорних актера већ је и олакшало спровођење криминалних актив-
ности од стране терориста, међународних криминалних организација, ази-
ланата и имиграната (2006: 70–71). Другим речима, проблем је сада био тај 
што се питања попут тероризма, трговине наркотицима и криминала, азила 
и имиграција више нису посматрала независно, већ у контексту њихове ме-
ђузависности (Bigo, 1994). Овакав безбедносни дискурс постао је још очи-
гледнији након догађаја 11. септембра 2001. године, терористичких напада у 
Мадриду 2004. године и Лондону 2005. године, и то како на легислативном, 
тако и на јавнополитичком нивоу.

Закључак који се намеће јесте да је стварање унутрашњег тржишта ЕУ и по-
степено укидање унутрашњих граница између њених држава чланица довело 
до истицања домена унутрашње безбедности као основе за поимање миграција 
као безбедносног питања. У вези са тим, унутрашња безбедност и унутрашње 
тржиште као референтни објекат у контексту миграција као претње корелира 
са три теме: јачање контролних механизама и спољашњих граница (при чему се 
као најистакнутији контролни механизми препознају механизми радне и бора-
вишне дозволе, уговори о реадмисији са држављанима „Трећег света“ и побољ-
шање државних визних политика), веза која се успоставља између миграција и 
тероризма и заштита унутрашњег тржишта рада.

КУЛТУРНЕ ВРЕДНОСТИ

Једно од најраспрострањенијих мишљења јесте да миграције предста-
вљају изазов друштвеној кохезији и националној културној хомогености 
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(Huysmans, 2000). У том смислу, националне заједнице које се осећају угро-
женим од стране миграната искључују их из „нормалног ткива“ друштва и 
то не само зато што представљају странце већ зато што представљају стран-
це који су опасни по репродукцију тог „ткива“ (Huysmans, 2000: 758). Ми-
грације тако представљају културолошки изазов друштвеној и политичкој 
интеграцији једне политичке заједнице. Питање миграција као претње кул-
турном идентитету предмет је многих дискусија које се протежу од промо-
ције мултикултурализма до потребе за заштитом националних традиција и 
целокупне западне цивилизације. 

Када се говори о мултикултурализму, главно јесте то да културолошка 
мешавина која произилази из миграција бива политизована услед чиње-
нице да развој мултикултурализма доводи у питање тежњу за поклапањем 
културолошких и политичких граница (Martiniello, 1997: 14). Другим ре-
чима, главни проблем јесте што се сматра да мултикултурализам угрожава 
јединство културолошких и политичких граница. Такође, велика медијска 
покривеност имиграната укључених у немире у градским гетоима и пред-
стављање ових немира као нецивилизованих дела иде у прилог представља-
њу миграната као културолошке опасности европском друштву (Rey, 1996). 
Тако заштита и трансформација културног идентитета једне политичке за-
једнице (у овом случају ЕУ) постаје једно од најзначајнијих питања у јавно-
политичком домену. Са друге стране, постоје и аутори који миграције виде 
као шансу за промену друштва пре него као претњу традицији (Habermas, 
1992; Soysal, 1994; Sayad, 1991; Weinstock, 1997). За њих се може рећи да су за-
говорници једног либералнијег погледа на европску миграциону политику.

Хјусманс је идентификовао три централне теме које су од значаја за бор-
бу против представљања миграната као културолошке опасности ЕУ (2006: 
73). Прва од њих односи се на културолошки значај граничне контроле и 
ограничавања слободног кретања. Друга је питање интеграције и/или аси-
милације миграната у домаћа друштва, док трећа проблематизује однос из-
међу европске интеграције и развоја мултикултурних друштава. 

Када је реч о првој теми, приметно је да гранична контрола о којој се 
претходно говорило има и културолошку димензију. Наиме, Хјусманс на-
глашава како су европске спољне границе стварније за људе са специфич-
ном културолошком позадином у односу на европску (2006: 74). „У Европи 
постоји широко распрострањено гледиште о културолошкој блискости и 
сличности између свих западноевропских народа, о заједништву створеном 
и оправданом кроз истицање разлике у односу на популацију на периферији 
светске економије од којих се „за њихово добро“ тражи да остану тамо где 
природно припадају“ (Thranhardt and Miles, 1995: 10). Овакво, доста ради-
кално поимање држављана „Трећег света“ поткрепљено је чињеницом да 
држављани земаља које нису чланице ОECD-а чешће подлежу насумичним 
безбедносним контролама него што је то случај са држављанима земаља 
чланица ОECD (Balibar, 1994). Тако се културолошки значај граница мани-
фестује у задржавању унутар граница оних који припадају западноевроп-
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ском систему вредности и култури, односно искључивању изван европских 
граница оних који имају другачију „културолошку позадину“. 

Друга тема тиче се интеграције миграната у домаћа друштва. Хјусманс 
наводи како покушаји стварања мултикултурног друштва кроз интеграцију 
заправо понављају снажну жељу за постојањем културно хомогеног европ-
ског простора (2006: 75). Аутори попут Угура (Ugur, 1995) и Бигоа (Bigo, 
1996b) истичу како се потреба за интеграцијом миграната користи заправо 
као оправдање за рестриктивну миграциону политику. Интеграционе по-
литике обично почивају на претпоставци да су културолошки униформна 
друштва постојала пре него су миграције започеле. Као резултат тога, ове 
политике постављају мигранте изван националне или европске друштвене 
формације чији су они саставни део (Huysmans, 2000: 765). Мигранти се 
тако појављују као „закаснели дошљаци“ (Huysmans, 2000: 765) који ремете 
простор културне хомогености, иако су у значајној мери утицали на струк-
туру савременог европског друштва. 

Трећа тема односи се на развој мултикултуралних и нерасистичких дру-
штава у Европи. У вези са овим, треба напоменути да је европска политика 
прилично амбивалентна по својој природи (Huysmans, 2006: 76). Док са јед-
не стране ЕУ представља мултикултурни пројекат који позива на супрот-
стављање национализму, расизму и ксенофобији, са друге стране она (ЕУ), 
политизовањем и/или секуритизовањем овог питања, миграције предста-
вља као изазов политичкој и социјеталној стабилности или пак као претњу 
културно хомогеној европској средини.

Као што се може закључити, миграције се у овом контексту посматра-
ју као културолошки изазов друштвеној и политичкој интеграцији. Такав 
безбедносни дискурс има снажан секуритизујући ефекат. Осим тога, нацио-
налистички покрети и радикалне десничарске партије играју значајну улогу 
у политичкој дебати када се о миграцијама говори у терминима културоло-
шке претње. 

БЛАГОСТАЊЕ
У контексту Хјусмансовог рада, систем европског благостања се првен-

ствено односи на приступ социоекономским добрима ЕУ и располагање од-
говарајућим социоекономским правима. У том смислу, на мигранте (укљу-
чујући ту имигранте, избеглице и азиланте) све више се гледа као на неког ко 
не располаже легитимним правом на услуге социјалне помоћи и бенефите 
система благостања (Huysmans, 2006: 77). Овакво виђење ситуације постаје 
очигледно од касних 70-их година XX века, када, услед економске рецесије 
и пораста стопе незапослености, компетенције између миграната и држа-
вљана ЕУ око приступа социоекономским правима све више расту. Другим 
речима, имигранти и азиланти почињу да се посматрају као ривали држа-
вљанима ЕУ у области тржишта рада и дистрибуције друштвених добара.

Динамика која је мигранте учинила ривалима држављанима ЕУ на тржи-
шту рада и у области дистрибуције друштвених добара, постепено је довела 
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до онога што се назива шовинизмом система благостања, односно привиле-
говања сопствених држављана у систему социјалне помоћи у односу на дру-
ге (Faist, 1994: 61–66). За заговорнике овог дискурса, имигранти и азиланти 
представљају нелегитимне уживаоце или потраживаче социоекономских 
права (Huysmans, 2006: 77). Наиме, они сматрају да ће доћи до ескалације 
таласа нових миграната онда када им се дозволи приступ тим добрима, те 
им стога не треба ни омогућити приступ њима. Последица оваквог начина 
размишљања јесте искључивање миграната из европског система социјал-
не помоћи, што је нарочито карактеристично за држављане „Трећег света“. 
Овај дискурс има своју радикалну и умерену форму (Huysmans, 2006: 78).

Радикални облик шовинизма система благостања карактерише се пред-
стављањем држављана земаља „Трећег света“ као некога ко живи од туђег 
рада и покушава да извуче корист из система благостања којем не припа-
да. Са друге стране, његова умеренија форма истиче потребу за контролом 
миграција која заправо мигрантима ограничава могућности за запослење и 
пропорционално подиже трошкове њиховог одржавања (Huysmans, 2006: 
79). Другим речима, овај други облик поставља држављане ЕУ за приоритет 
у систему благостања у односу на мигранте. 

С обзиром на то да Хјусманс истиче запосленост као један од најзначај-
нијих начина за приступ социјалним правима (2006: 78), посебан проблем 
у том смислу представљају држављани трећих земаља. Наиме, перцепција 
да ови држављани нису део европског простора отежава њихов приступ 
европском тржишту рада.  

Према Хјусмансу, шовинизам система благостања, осим што служи у 
заштити социоекономских права држављана ЕУ, такође представља поли-
тичко средство којим се мигранти конструишу као инструмент помоћу кога 
се може опоравити пад политичког легитимитета (2006: 79). Тако се систем 
благостања који се налази под притиском миграција посматра као кључни 
тест за опстанак једне политичке заједнице (у овом случају ЕУ).

ЗАКЉУЧАК

Изворно социоекономски феномен, миграције су са променом постхла-
доратовске безбедносне динамике и развојем студија безбедности у правцу 
њиховог проширивања, продубљивања и продуживања, постале једно од 
значајних безбедносних питања. Добивши политички предзнак, миграције 
су на тај начин смештене у безбедносну агенду многих држава што је ути-
цало на мобилизацију политике и других значајних расурса као одговора на 
овај феномен.

Секуритизација миграција – представљање миграција као безбедносног 
питања – дешава се на прелазу из 80-их у 90-е године прошлог века. У та-
квом контексту, миграције све више заузимају високо место на европској 
политичкој агенди. Конкретније, миграције бивају све више политизоване 
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кроз повезивање илегалних имиграција са азилом, што постаје основа за 
све даље расправе у вези са овим феноменом. 

Секуритизација миграција на европском простору предмет је многих 
таквих расправа у области међународних односа, а нарочито у оквиру њи-
ховог потпоља – студијама безбедности. Џеф Хјусманс, као један од најзна-
чајнијих аутора који се студиозно бавио овом проблематиком, дао је важан 
допринос тематизовању секуритизације миграција. Кључно у његовом 
становишту јесте то што поред лингвистичког контекста, овај аутор велики 
значај придаје свакодневним праксама провајдера безбедности, дајући им 
на тај начин снажан секуритизујући ефекат. Тако Хјусманс значајно про-
ширује ужи концепт секуритизације Копенхашке школе и процес предста-
вљања миграција као безбедносног питања поставља у један шири контекст 
политичких и институционалних прилика у једној политичкој заједници.
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SECURITIZATION OF MIGRATION: HUYSMANS’ APPROACH AND THREE 
DOMAINS OF INSECURITY

SUMMARY

Considering that phenomenon of migration has attracted more and more attention 
in recent years, this issue is very actual today with all its socio-economic, political 
and security aspects. As migration is increasingly presented as a political and secu-
rity issue, it is more reasonable to study the processes and conditions that lead to 
such situations. The subject of this article presents the process of securitization of 
migration in the context of Jef Huysmans’ work, one of the most important mem-
bers of the Paris School of Security Studies. Accordingly, the aim of this paper is 
to gain insight into the most important items of Huysmans’ approach to the secu-
ritization of migration. First of all, the concept of securitization is presented as one 
of the most significant effect of the development of security studies in a post-Cold 
War security environment. In the central part of this paper, the focus is placed on 
the main items of Huysmans’ approach to the securitization of migration and, con-
sequently, his critical review of the concept of securitization originally developed 
by members of the Copenhagen School of Security Studies. Three domains of inse-
curity are presented likewise – according to this author, these domains present Eu-
ropean values   as reference objects in the context of migration as a security threat. 
These values   are internal security and the internal market, the European cultural 
values   and European welfare system.
Key words: securitization, migration, Jef Huysmans, domain of insecurity, Euro-
pean values
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ПОДЕЉЕНА УКРАЈИНА: СУПРОТСТАВЉЕНОСТ ЗАПАДНОГ И 
ЈУГОИСТОЧНОГ ИДЕНТИТЕТА1 

Сажетак: Подељеност земље на основу идентитетских разлика (етничких, 
верских, регионалних) представља потенцијални фактор угрожавања бе-
збедности. На примеру разарања Југославије и нарцизма малих разлика, 
имали смо прилику видети да се некада и занемарљиве разлике у идентитету 
могу појачати у условима конфликта и постати непремостива препрека за 
мирно решавање сукоба. Као и у бившој Југославији и Украјина има сличне 
проблеме идентитетa становништва, засноване на историјском развоју тог 
поднебља и различитим политичким и културолошким утицајима. У раду 
се најпре разматра како је дошло до тих супротности и какве су оне у својој 
основи. Управо те супротности биће представљене за западне и југоисточ-
не регионе Украјине јер су тамо најизраженије. Главни циљ овог рада је да 
утврди какве су импликације ових разлика на политичко-друштвену стабил-
ност земље. Даље, анализирају се проблеми који се јављају у регионима са 
националним мањинама и, напослетку, сагледава се улога супротстављених 
идентитета на оружане сукобе на истоку земље и продужавање конфликта.
Кључне речи: идентитет, сукоби, Украјина

УВОД

Сукоб у Украјини се, за разлику од сукоба који су се дешавали на про-
сторима бивших земаља источног блока и ратова на територијама бивше 
Југославије, догађа са закашњењем од више од две деценије након распада 
Совјетског Савеза. Поједини аутори наводе као разлоге одложеног сукоба: 

1 zeljko.filozofski@gmail.com, Рад представља прерађени део мастер рада „Етничке и регионалне 
специфичности као детерминанте политичке нестабилности и кризе савремене Украјине“, који је 
одбрањен 16.06.2016. године на Факултету Безбедности Универзитета у Београду.
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нуклеарни арсенал који се при распаду СССР налазио у украјинском поседу, 
стабилност централне власти, етнички састав оружаних снага земље итд. 
(Станојевић, 2014: 63–66). Нарушавање политичко-безбедносне стабилно-
сти у Украјини отпочело је крајем новембра 2013. год. због суспендовања 
преговора са Европском унијом од стране проруске власти, па је то довело 
до протеста прозападне опозиције. Велико антируско расположење постало 
је очито на западу земље и манифестовало се кроз јачање националистичко 
оријентисаних организација и политичких покрета. Снајпери украјинске 
специјалне полиције убили су више од 90 демонстраната,2 а са друге стране, 
живот је изгубило и 20 полицајаца. Након бекства председника Виктора Ја-
нуковича у Русију и урушавања политичког система уследио је референдум у 
Аутономној Републици Крим и његово припајање Русији, а наредног месеца 
су отпочели оружани сукоби побуњеног проруског становништва на истоку 
земље против украјинских снага безбедности. После борби и великог броја 
жртава потписано је примирје између Владе у Кијеву и побуњеничких снага 
(које држе под контролом делове Доњецког и Луганског региона) уз посре-
довање Руске Федерације и Европске уније, али се оно често крши.3  

Велики проблем у самој Украјини огледа се у томе што је земља подељена 
по политичком и културно-историјском обрасцу. Поједине регије разликују 
се међусобно по свом идентитету, етницитету и политичком опредељењу. 
На први поглед, дуж реке Дњепар, Украјина се грубо може поделити на 
исток и запад, али ипак много јаснија слика добија се њеном поделом на 
четири целине (исток, запад, центар и југ) или пет (поделе у јужном регио-
ну на Крим и остало) (O’Loughlin, 2001: 7). Александар Дугин сматра да се 
Украјина састоји од четири геополитичка дела: Западна Украјина (спада у 
Средњу Европу), права Малорусија (лева обала Дњепра), региони који на-
гињу Великорусији (десна обала Дњепра) и Крим, кога види као самосталну 
проевроазијску геополитичку творевину (Дугин, 2004: 332). Међутим, ау-
тори се већином начелно слажу да се Украјина дели на три целине: западну, 
централну и југоисточну целину, са различитим варијантама у смислу који 
регион спада у који део (Прилог 1). Западни део Украјине чине три исто-
ријске области: Волинија (данашњи Волински и Равенски регион), Галиција 
(данашњи Лавовски, Ивано-Франковски и Тернопиљски регион) и Закарпа-
тје. Неки аутори због значајног удела романског становништва Чернивецку 
област (историјска Буковина) сврставају у западну Украјину. Други је пак 
сврставају у централни део због тога што је утицај руског језика, у просе-
ку, већи него што је случај са западним регионима. Југоисточни део Укра-
јине чине Донбас (Доњецки и Лугански регион), Харков, Дњепопетровска 

2 Мада постоје и индиције да су за поједине случајеве одговорни припадници националистичких 
група, учесника у протесту, односно да су они користили ватрено оружје према демонстрантима 
како би се окривила власт.

3 На територији ове две области побуњеници су установили међународно непризнату државу тзв. 
Савез Народних Република Новорусија (сачињене од такође непризнатих субјеката: Луганске 
Народне Републике и Доњецке Народне Републике). Побуњеничке снаге контролишу мањи део од 
територија Луганског и Доњецког административног региона.
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област, Запорожје, Херсонска област, Одеса, Миколајевска област, Крим и 
град Севастопољ. 

ИСТОРИЈСКИ УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ  
ЗАПАДНИХ И ЈУГОИСТОЧНИХ ТЕРИТОРИЈА УКРАЈИНЕ

Историјски развој простора Украјине пролазио је кроз различите фазе 
распарчавања и сједињавања, мењања владара из различитих држава, 
религија, култура и цивилизација (Прилог 2).4 Све то има за последицу 
формирање мултиетничког, мултирелигијског и мултицивилизацијског 
простора. Стога, савремену Украјину можемо посматрати као државу са ви-
дљивим разликама по регионима у погледу етничког састава и политичког 
опредељења, као и по томе да ли је становништво опредељено „проруски“ 
или „прозападно“. Првобитно на овом подручју успостављена је Кијевска 
Русија, која за скоро четири века свог постојања није имала озбиљне спољ-
не непријатеље и ратове са њима, тако да су за њено слабљење искључи-
во одговорни унутрашњи чиниоци који су настали пре монголске најезде 
(Ефименко, 1999: 44). Након тога, наступа период страних доминација над 
украјинским просторима. 

Територија Крима 1239. год. потпада под власт Монголо-Татара, а два 
века након тога формира се као независни политички субјект који убрзо по-
стаје вазал Османског царства, док су јужни делови полуострва били и фор-
мално под турском управом. У то време доминантно је било муслиманско 
становништво Татара и Ногајаца, а православни Козаци су насељавали се-
верне делове каната. Западни делови Украјине (Галиција и Волинија) потпа-
дају под власт Литваније средином XIV века, а потом она осваја и делове до 
Црног мора. Почетком XV века постепеним ослобађањем руских кнежевина 
од утицаја Монгола и Татара оне успевају да присједине граничне украјин-
ске области Черниговску, Брјанску, део Гомељске регије. У јужној Украјини 
уместо Кримског каната појављује се Отоманско царство, које продире у 
средњу Европу, а сам канат се ставља под доминацију Турака. Татари по-
том отпочињу сталне нападе на граничне области, било да су оне у саставу 
Пољско-литванске уније или Русије. Због немогућности и неспремности 
Пољско-литванске државе да заштити православно становништво на овим 
подручјима долази до стварања Козака, наоружаних слободних сељака који 
постају професионални ратници бранећи граничне области (Петровић, Ни-
колић, 2009: 46). 

Становништво под пољском влашћу било је огорчено јер је 1596. год. 
створена унија између Римокатоличке и Православне цркве, према којој је 
Православна црква задржала своју литургију и обреде, али је признала по-
дређеност Ватикану. Козаци су одиграли главну улогу у дизању устанка и 

4 Територија Украјине била је колевка средњовековне руске државе, затим се развијала под влашћу 
Монгола и Татара, Пољака, Литванаца, Мађара, Турака, а на крају је поново потпала под власт Русије.
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стекли су велику подршку у народу. Систематично увођење пољског утицаја 
у Украјину заустављено је од 1630. год. козачким устанцима који су окрутно 
угушени (Оболенски, Оти, 2003: 135). Простор Запорожја који се налази на 
југу и граничи са Кримским канатом од 1654. год. има независну позицију из-
међу дела Украјине која припада Русији и оног дела који припада Пољској, да 
би у наредним деценијама потпаo под власт Русије. Крајем XVII века Кримски 
канат ратује на страни Tурака против Русије где доживљава пораз, што омо-
гућује излазак Русије на Азовско море. У другој половини XVIII века изврше-
не су три деобе Пољске чиме је Русија проширила своју територију у западној 
Украјини (осим Галиције, дела Волиније, Буковине и приморја Молдавије који 
су остали у саставу Аустрије, односно Османског царства). 

Након Великог рата, Украјина је изгубила неке своје западне територије 
које су припале Пољској и Румунији, док су друге (попут Галиције и дела 
Волиније од раније под Аустроугарском), сада припале Пољској, а мањим 
делом Чехословачкој и Румунији. СССР је у договору са Немачком 1939. 
год. анектирао област Галиције. Наредне године анектиране су области 
Буковине заједно са целом Бесарабијом (источна Молдавија) где су Укра-
јинци чинили мањинско, а Румуни већинско становништво (Оболенски, 
Оти, 2003: 392). Након Другог светског рата долази до депортације скоро 
200 хиљада кримских Татара у централноазијске совјетске републике, због 
оптужбе да су сарађивали са немачким окупационим снагама (Милосавље-
вић, 2010: 43). У наредним годинама дошло је до насељавања полуострва са 
руским становништвом.5 Од Чехословачке је припојена Закарпатска област 
где већински живе Русини, а од Румуније данашња Чернивецка област. Од 
Пољске је добијена област Галиције (која је још од XIII века ван руске др-
жаве). Заокруживање територије савремене Украјине завршава се 1954. год. 
када јој је Никита Хрушчов, тадашњи шеф СССР, декретом припојио Крим. 
Након овог припајања, Украјина је и после независности опстала у истим 
границама које је имала као чланица Совјетског Савеза. Из периода утицаја 
страних доминација увиђамо да западне регионе одликује дуг период под 
аутроугарском и пољском (литванском) влашћу. Такође, јужне делове Укра-
јине (Крим, Одеса) одликују периоди под влашћу Отоманске империје, док 
се њен источни и централни део налазио под влашћу Русије.

ДЕМОГРАФСКО-ИДЕНТИТЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНА

Комплексност историјског развоја територије Украјине довела је до 
тога да се не могу одредити области које су етнички чисто руске или чисто 
украјинске, а постоји и велики број становника који немају јасно етничко 
самоодређење.6 Тако се при дефинисању тренутних сукоба користи израз 

5 По попису из 1795. год. на Криму је било око 80% кримских Татара (Милосављевић, 2010: 29).
6 Многи се изјашањавају као Украјинци који говоре руским језиком и припадају Руској православној 

цркви.
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„проруске“, а не „руске“ снаге или снаге под контролом владе у Кијеву. 
Према попису из 2001. год. 77,8% становника се изјаснило као Украјинци, 
17,3% као Руси, док су остале националне мањине појединачно испод једног 
процента на нивоу целе земље. Руска популација на југоистоку земље чини 
око 30% укупног становништва у овом делу Украјине (Прилог 2).7 Највише 
их има у Севастопољу 71,6%, Криму 58,3%, Луганску 39% и Доњецку 38,2%. 
У овом делу земље значајан је удео од 12% на Криму који чине кримски Та-
тари, док у Одеси живи око 6% Бугара и 5% Молдаваца. На западу земље, 
где доминирају етнички Украјинци, постоје и два региона са значајним 
уделом мањина. У Закарпатју има велики број Русина, али су статистички 
они укључени у корпус Украјинаца од 80,5%. Овде је значајан удео и Мађара 
од 12,1%. У региону Чернивецком живи 12,5% Румуна и 7,3% Молдаваца 
(State Statistics Service of Ukraine, 2001a). Оно што је важније од утицаја руске 
етничке мањине јесте проценат становништва који се изјашњава да говори 
руским језиком као матерњим. Већина, односно 67,5% становника Украјине, 
говори украјински језик, док је 29,6% оних који се изјашњавају да им је руски 
матерњи језик (Прилог 3). Етничких Украјинаца који су се изјаснили да им 
је матерњи језик руски има 14,8%. То је нарочито изражено у југоисточној 
Украјини где се 59,5% етничких Украјинаца на Криму изјаснило да говори 
руски као матерњи језик, а тај проценат у Луганску је 49,4%, Доњецку 58,7%, 
Одеси 28,2%, Запорожју 30,9% (State Statistics Service of Ukraine, 2001b). 

Прва идентитетска подела становништва јесте на оне који се изјашњавају 
као Украјинци и оне који се изјашњавају као Руси.8 Друга важна идентитет-
ска подела је на оне који говоре украјинским, односно руским језиком. По-
што имамо нејасну поделу на Русе и Украјинце, због значајног броја етнич-
ких Украјинаца којима је матерњи језик руски, у анализу морамо уврстити и 
средишње идентитете. Поред русофоних Руса (око 20%) и украјинизованих 
Украјинаца (око 45%), значајно је поменути и русофоне Украјинце који чине 
око 30% становништва (O’Loughlin, 2001: 4). Коначно, земља је подељена и 
по регионалним идентитетима који су засновани на огромним економским 
и културним разноликостима унутар земље, као и разликама у регионалним 
дијалектима украјинског језика (са западним дијалектом ближем пољском 
језику, док су остали ближи руском језику). Ови регионални идентитети не 
поклапају се у потпуности са етничким и језичким разликама (Scott, 2008: 
867–868). Такође, у анализи идентитета јако је битно имати у виду да по-
стоји разједињеност најбројније верске заједнице, православних хришћана, 
који су подељени у три организације. Прву чине следбеници Украјинске 
православне цркве – Кијевске патријаршије, која није призната од осталих 
православних цркава.9 Друга је Украјинска православна црква – Московска 

7 Од пописа 1989. год. број становника који се изјашњавају као Руси смањен је за 26,6%.
8 У ову поделу идентитета нису укључене друге националне мањине попут Мађара, Румуна и других.
9 Основана је 1995. год. Служба се обавља на украјинском језику и заступљена је у западном и 

централном делу земље.
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патријаршија.10 Трећа је Украјинска аутокефална православна црква и делу-
је на западу земље.11 Не постоје прецизни подаци о религијској припадно-
сти становништва јер се ове бројке не налазе у попису становништва. Оне 
варирају у зависности од тога да ли их добијамо путем друштвених истра-
живања или проценама самих верских организација.12

Територијално организоване државе попут Украјине истовремено су и 
културне и политичке заједнице, а њихов идентитет се артикулише и на 
културном и на политичком нивоу (Kuzio, 1998: 147; пр. цит. из Bhikhu, 
1995: 260). У преамбули украјинског Устава, украјинска нација се описује 
као нација састављена од свих грађана Украјине, коју чине различите етнич-
ке групе, али се ипак у први план ставља развој етничке украјинске нације. 
Чланом 11 Устава, држава промовише консолидацију и развој украјинске 
нације, њене историјске свести, традиције и културе, као и развој етнич-
ког, културног, језичког и верског идентитета свих аутохтоних народа и 
националних мањина Украјине (Constitution of Ukraine, 1996). Матерњи 
(украјински) језик заузима централно место у формулисању украјинске на-
ционалистичке идеологије, а види се и као средство за спајање појединаца у 
нацију (Bernsand, 2001: 38). Украјинци имају различите ставове о томе како 
треба да буде дефинисан „украјински идентитет“. Док западни Украјинци 
имају тенденцију да виде народ по етничком принципу, источни Украјинци 
гледају на нацију са грађанског аспекта.

Постоје четири доминантна етнокултурна идентитета у Украјини: со-
вјетски, малоруски, предмодеран идентитет дефинисан у смислу „други“ 
(без јасне идеје ко су) и свесни Украјинци (Kuzio,1998: 152–3; пр. цит. из 
Stepanenko, 1995: 14–15). Совјетски идентитет је у највећој мери повезан са 
онима који се идентификују са совјетским режимом из њиховог детињства. 
Овај идентитет је повезан са подручјима где су индустријализација, урба-
низација и совјетизација били најинтензивнији (подручје Донбаса). Према 
истраживању из 1994. год., за разлику од Доњецка где је совјетски идентитет 
учествовао са 45,4% испитаника, на западу Украјине у граду Лaвову износио 
је само 4,9% (Hrytsak et al., 1994: 8). Неки етнички Украјинци који говоре ру-
ским језиком традиционално се дефинишу као Малоруси. Совјетска нацио-
нална политика је од тридесетих година ХХ века зауставила украјинизацију 
и подстицала малорусизам промовисањем украјинске културе и језика, као 
провинцијалног и назадног, односно као језика сеоске културе. Украјински 

10 Обред се врши на руском и старословенском језику и упориште јој је на југоистоку земље.
11 Ова црква је основана 1919. год. а обновила је рад 1989. год. Након смрти последњег патријарха није 

именован нови јер очекују уједињење свих православних цркава у Украјини.
12 Процене су да православаца следбеника Кијевске патријаршије има око 50% становништва, 

Московске патријаршије око 26% и Аутокефалне православне цркве 7%. Гркокатолика (унијата) је 
око 8%, католика и протестаната по 2% (Петровић, 2009). Са друге стране подаци Разумковoг центра 
за истраживања говоре да се 14,9% испитаника изјаснило да припада Кијевској патријаршији, 
10,9% Московској патријаршији, 5,3% је Гркокатолика, 1% припада Аутокефалној цркви, уз 62,5% 
испитаника који су се изјаснили као нерелигиозни или да не припадају одређеној вероисповести 
(Razumkov Centre, 2006).
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језик није био коришћен у званичним документима, пословној комуника-
цији и високој политици (Kuzio, 1998: 155; пр. цит. из Riabchuk, 1992). Ме-
ђутим, централни кредо малорусизма није доминација руског језика, већ 
тврдња да су Украјинци, Белоруси и Руси три гране истог (руског) народа. 

У источној Украјини мешовити идентитети постоје као производ два 
фактора. Први фактор – царски режим вршио је политику русификације 
током последњих пет деценија империјалне власти, чиме се интелигенци-
ја спречавала да шири националне идеје међу масама. Због тога су, током 
грађанског рата у Руској царевини, источни и јужни украјински сељаци ис-
казали већу лојалност својим регионима него украјинском идентитету. За 
време совјетске власти, нарочито током владавине Брежњева, други фактор 
– совјетска национална политика имала је за циљ да од три источнословен-
ска народа (Руса, Украјинаца, Белоруса) креира нову нацију тзв. „new homo 
sovieticus“ чији су народи некада били јединствени под Кијевском Русијом 
(Kuzio, 1998: 153–154). Идентитет у источној Украјини није ни украјински 
ни руски већ је амбивалентан, нестабилан и у транзицији. Тиме се одбацују 
горе поменуте тврдње да постоје три јасно дефинисане групе у Украјини 
(украјинофили, Руси и русофили Украјинци). Ови мешовити украјинско-
руски идентитети нарочито су видљиви у Донбасу (Kuzio, 1998: 154). На 
западу Украјине у региону Закарпатје изражен је русински идентитет. Ова 
област се развијала под територијом Аустроугарске, а након тога и Руске ца-
ревине, те се овај идентитет није развио у самосталну модерну нацију, нити 
као део украјинске нације, већ је остао на нивоу локалног, предмодерног 
нивоа. Припадници ове етничке групе сматрају себе четвртим источносло-
венским народом. 

У Донбасу постоји мешовити идентитет који је вишеслојан. Овај иденти-
тет није етнички, па се мобилизација не врши по етничким приципима при 
позивању на политичку аутономију или одвајање од Украјине (Kuzio, 1998: 
161). За разлику од Крима где руско становништво углавном посматра Ру-
сију као матичну земљу, у Донбасу се Русија не наводи као домовина, већ се 
Руси идентификују са територијом која је део Украјине (Kuzio, 1998: 161; пр. 
цит. из Nemirya, 1995: 57). Донбас и Крим имају највећи проценат мешови-
тих бракова. У Доњецку је у 1970. год. било 55% мешовитих бракова (Kuzio, 
1998: 161; пр. цит. из Pirie, 1996: 1086). Супружник обично не жели да се при-
клони етничком идентитету другог супружника, па се они често опредељују 
за совјетски идентитет (као што је у СФРЈ био југословенски идентитет). 
Када говоримо о становништву које се недвосмислено изјашњава као Укра-
јинци, треба напоменути да се половина њих на совјетском попису спрове-
деном 1989. год. декларисало као Руси. Након независности долази до раста 
националне свести и пада срамоте оних који говоре украјинским језиком.13 

13 У совјетском добу украјински језик често је био етикетиран као националистички или је био 
омаловажаван. Када би русофили чули да неко говори украјински језик, скретали би му пажњу на то 
да прича на „људском језику“, односно руском језику.
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ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ТЕНЗИЈЕ  
У „НЕУКРАЈИНСКИМ“ РЕГИОНИМА

Након независности Украјине у регионима где су присутне национал-
не мањине или где се говори неки други језик осим украјинског, јављају се 
проблеми у остваривању њихових мањинских и верских права и слобода. 
Након обнове Унијатске цркве 1991. год., њен кардинал Иван Љубачивски 
(Ivan Lyubachivsky) прогласио је неважећим Стаљинов трансфер црквене 
имовине за Руску православну цркву.14 Руска православна црква у западној 
Украјини губи контролу над религиозним животом и бива критикована од 
стране локалних лидера да је средство русификације. Појавили су се и неки 
спорови између гркокатолика и украјинских православних лидера. Борба 
између три православне цркве нарочито је била жестока у источној Укра-
јини (због земљишних и имовинских потраживања) и то је имало карактер 
политичког и регионалног сукоба. Постојање раздвојених цркава може по-
ларизовати етнорегионалне поделе, посебно због тога што црквени лидери 
јавно подржавају одређене политичке опције. То се и догодило 1994. год. 
када су Унијатска црква и Кијевска патријаршија подржале прозападно на-
ционалистичко оријентисане кандидате (Bugajski, 1999: 176–177). 

У Закарпатској области захтеви за економском аутономијом, међу укра-
јинским националистима, дочекани су са антирусинским расположењем. 
Од распада СССР расту спорови о томе да ли су Русини одвојени само као 
етнолингвистичка група или као регионални сегмент украјинске нације. 
Чак пре независности Украјине, Друштво закарпатских Русина, формира-
но 1990. год. као културно-образовна група, затражило је враћање статуса 
аутономне републике за Закарпатску област. Такви аутономашки захтеви су 
позивали на пуну аутономију (налик Криму), али подвлачећи да имају наме-
ру да остану саставни део Украјине. На регионалном референдуму децембра 
1991. год. 78% популације изјаснило се за стварање посебне самоуправне 
административне територије за Закарпатску област у склопу независне 
Украјине.15 Мађари, који чине 12,5% ове области, такође су били активни 
у кампањи за аутономију ове регије (Bugajski, 1999: 177). Други европски 
конгрес Русина одржан је 2008. год. на којем је проглашена Аутономна Ре-
публика Закарпатска Русија и након тога упућен је захтев централној вла-
сти да је призна, јер ће у супротном тражити право на самоопредељење ван 
граница земље. Конгрес је у свом закључку навео да украјинска власт води 
антирусинску политику и да делује ка етноуништавању и дискриминацији 
Русина (Петровић, Николић, 2009: 225). Као проблем истиче се онемогућа-
вање отварања школа, радио и телевизијских станица на русинском језику, 

14 Истовремено, у православној заједници дошло је и до драматичног повећања изјашњавања за 
припадност Украјинској аутокефалној православној цркви или Украјинској православној цркви – 
Кијевске патријаршије, коју не признаје ауторитет Московске патријаршије.

15 Појавиле су се и радикалније опције попут Закарпатске републиканске партије која се залагала за 
пуну независност ове области, али је њихов утицај остао низак. 
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док се Русини у званичним документима називају Украјинцима-Русинима. 
Чернивецки регион такође је исказивао тежњу за аутономијом. Румунска и 
молдавска мањина била је веома активна на пољу побољшања свог положаја 
кроз оснивање универзитета и двојног држављанства. То је код неких укра-
јинских политичара дочекано као почетак етнотериторијалног сепаратизма 
потпомогнутог и подржаваног од стране ревизионистичких кругова из Ру-
муније (Bugajski, 1999: 178). 

Након што је 1991. год. полуострво Крим добило статус аутономне репу-
блике, његов парламент је усвојио „Декларацију о државном суверенитету 
Крима“, а наредне године и сопствени Устав. И поред аутономије проблем 
језичких и националних права у југоисточној Украјини није био решен, јер 
је од независности отпочео процес „украјинизације“ Украјине. Победом 
Јушченка на председничким изборима 2004. год. долази до погоршања по-
ложаја руске језичке и руске етничке заједнице. Изразито антируска поли-
тика довела је до маргинализовања руског језика у службеној употреби и 
медијима (Петровић, Николић, 2009: 175). Од стицања независности истиче 
се украјински језик као приоритетан у политичком дискурсу. Нешто пре 
избора 1994. год. донет је закон којим се украјински председник обавезује да 
зна украјински, а по Уставу из 1996. год. украјински постаје једини званични 
језик у земљи. Председник Леонид Кучма се током свог мандата (1994–2004) 
званично обраћао на украјинском језику (Polese, 2011: 41). Нове школе (гим-
назије, факултети) осниване су са украјинским као главним језиком у на-
стави (Polese, 2011: 42). Јушченко је крајем 2007. год. изјавио да не подржава 
иницијативу о праву руског језика да буде други званични језик у Украјини, 
иако су је потписали милиони грађана (Петровић, Николић, 2009: 182). 
Он је исте године потписао указ о развоју украјинске културе на подручју 
Крима. У пракси, то је довело до скоро потпуног избацивања руског језика 
на територији аутономне покрајине Крим из сфере јавног информисања и 
образовања и успостављања украјинског језика као јединог званичног, иако 
Руси чине апсолутну већину. Он је 2008. год. на Савету за националну бе-
збедност затражио мере против „страних“ медија (односи се на руске медије 
које емитују програм у источној Украјини и Криму), као и спречавање рада 
више од 90 телевизијских и радио станица које емитују програме на мађар-
ском, словачком, пољском, румунском и молдавском језику. 

ПОЛИТИЧКИ И ОРУЖАНИ СУКОБИ

Становништво западне и југоисточне Украјине не само да је идентитет-
ски различито већ је од самосталности земље и супротстављено, а тренутно 
и отворено сукобљено по питању политичке будућности земље. Од неза-
висности, на власти су се смењивале прозападне и проруске опције које су 
имале упоришта на западу, односно југоистоку земље. Те опције су током 
својих владавина занемаривале права и потребе осталих стварајући додатне 
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антагонизме и напетости између ових региона, али и између становништва 
у самим областима. Нновембра 2013. год. проруски председник Украјине 
Виктор Јанукович одбио је да парафира споразум о Стабилизацији и при-
друживању са ЕУ, што је довело до протеста грађана Кијева који су проза-
падно оријентисани. Председник је изјавио „да не жели да жртвује трговин-
ске односе са Русијом зарад односа са ЕУ“ (Jutarnji, 2014). Демонстранти су 
захтевали да се споразум потпише, да Влада поднесе оставку, да се распишу 
нови парламентарни избори, да се из затвора пусти Јулија Тимошенко и 
распишу ванредни председнички избори (Blic, 2014). Иако је дошло до сми-
ривања ситуације, јавиле су се нове демонстрације када је Партија региона 
одбила да смањи уставне надлежности председника државе. У протестима 
су најрадикалнији били припадници екстремно националистичких група 
са запада Украјине и чланови и симпатизери крајње десничарске партије 
„Свобода“ и ултрадесничарске организације Десни сектор. Премијер Мико-
ла Азаров (из владајуће Партије региона коју је пре председничке дужности 
водио Јанукович) поднео је оставку (Ђипало, 2015: 77). 

Након тронедељних немира Јанукович је место председника владе пону-
дио Арсенију Јацењуку из опозиције (иначе странке Јулије Тимошенко), а 
место потпредседника Виталију Кличку, али они су овакав предлог одбили. 
Опозиција је све више захтевала ванредне председничке и парламентарне 
изборе као и враћање Устава из 2004. год. Дошло је до смене министара 
који су били оптужени због насиља над демонстрантима, али опозиција је 
одбила било какве преговоре захтевајући оставку Јануковича. Иако је 18. 
фебруара 2014. год. позив Јануковича прихваћен од стране опозиције за 
формирање прелазне владе, припадници Десног сектора отпочели су обра-
чун са снагама безбедности и то је довело до великог броја жртава. Јануко-
вич је 21. фебруара потписао споразум са опозицијом о формирању владе 
националног јединства до одржавања парламентарних избора, о одржавању 
ванредних председничких избора до краја године и враћању Устава из 2004. 
год. где су овлашћења председника била знатно нижа. Међутим, Врховна 
Рада је дан касније противуставно изгласала његову смену (за смену није 
гласало три четвртине посланика) и истовремено изгласала пуштање Јули-
је Тимошенко из затвора. Свргнути председник Јанукович прво је побегао 
на Крим, а потом у Русију. На истој седници, за председника парламента 
изабран је Александар Турчинов (из странке Јулије Тимошенко), расписани 
су председнички избори и укинут је Закон о регионалном статусу руског 
језика (DW, 2014a). 

Сви ови догађаји довели су до контрапротеста на југоистоку земље и по-
луострву Крим. Убрзо по проглашењу независности Крима, у југоисточним 
регионима Украјине долази до протеста. Проруски расположени активисти 
заузимају зграде регионалних управа у Харкову и Доњецку. Побуњеници 
траже одржање референдума о отцепљењу од Украјине. Наоружане особе у 
маскирним униформама 12. априла 2014. год. заузимају станице полиције, а 
дан касније украјинска војска почиње антитерористичку акцију против се-
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паратиста у Славјанску. У сукобима су пале и прве жртве. Украјина и Русија 
на преговорима у Женеви 17. априла исте године постижу споразум који 
подразумева разоружавање илегалних групација, ослобађање зграда регио-
налне управе и амнестију за побуњенике (DW, 2014b). Званични Кијев успео 
је да сузбије побуну у Харкову и Одеси, али не и у Луганској и Доњецкој 
области које су се на референдуму 11. маја изјасниле за независност (РТС, 
2014). 

УН је објавио податак да је у борбама погинуло преко 9.000 људи, око 
21.000 је рањено, а око милион људи је напустило своје домове (United 
Nations Report, 2015). Крајем фебруара 2014. год. као одговор на револуци-
ју у Кијеву, противзаконито свргавање председника Јануковича и укидање 
регионалног статуса руског језика, кримски парламент је за март 2014. год. 
расписао референдум о будућем статусу Крима. Парламент је распустио 
регионалну владу која је подржала нове привремене власти у Кијеву. Орга-
низовани су и митинзи подршке проруским политичарима, али и митинзи 
кримских Татара који су се залагали за останак у Украјини. Руске једини-
це (без икаквих ознака) напустиле су базу у Севастопољу и са проруским 
снагама преузеле контролу над целим полуострвом. Референдум о статусу 
Крима одржан је 16. марта 2014. год. иако га је привремена влада из Кијева 
прогласила неуставним, а кримски Татари бојкотовали. На референдуму је 
97% (од 83% изашлих) гласало за отцепљење од Украјине и удруживање са 
Русијом (Ђипало, 2015: 77). По проглашењу независности Крима и припа-
јању Русији Татарски етнички парламент (Меџлис) донео је одлуку о свена-
ционалној мобилизацији. 

ЗАКЉУЧАК

Резултат историјског развоја данашње Украјине јесте етнички, језички и 
религијски хетерогена држава, са веома израженим разликама између њеног 
западног, централног и југоисточног дела. Унутар тих целина поједини реги-
они имају своје специфичности. У западном делу земље Закарпатска област 
се одликује великим процентом становништва који се изјашњавају као 
Русини и који од независности земље воде политичку борбу са званичним 
Кијевом ради остваривања својих грађанских и политичких права. У Чер-
нивецком региону имамо значајан удео румунске и молдавске националне 
мањине које се такође боре за своја права и аутономију. Полуострво Крим и 
град Севастопољ су области са доминантним руским становништвом који, 
идентитетски и политички, гравитира ка Русији. Као супротност њима, на 
Криму се налази и значајан проценат Татара који се жестоко противе одваја-
њу од Украјине. У Доњецком и Луганском региону доминантан је руски језик 
као матерњи, иако етнички Руси нису већина. На западу земље, три региона 
Галиције упориште су националистичке украјинске политике, у којима де-
сничарске и антируске опције имају највећу подршку. Југоисток је већином 



122

Жељко САВИЋ

наклоњен проруској опцији која се залаже за што јаче везе са Москвом, за 
права коришћења руског језика у службене сврхе и противљење НАТО-у. 

Међутим, у одређењу идентитетских разлика у Украјини показано је 
да, осим чисто украјинског и чисто руског идентитета, постоје и другачи-
ји „међуетнички“ или „неетнички“ идентитети, те је од етнонационалног 
опредељења јача везаност становништва за локалне интересе одређеног 
региона. У прилог томе се у литератури, али и у медијима, говори о сукобу 
„проруских“ и „провладиних“ снага (подређених власти у Кијеву), а не о 
сукобу Руса и Украјинаца. Све нас то доводи до закључка да је карактер су-
коба у Украјини ближи грађанском рату него етничком сукобу. Напослетку, 
важно је напоменути да идентитетске супротности нису искључиве детер-
минанте урушавања безбедности у Урајини, већ постоје и други фактори 
који партиципирају као узрочници ескалације кризе. Ти фактори могу бити 
спољнополитичке природе (пре свега утицај Руске Федерације, САД и воде-
ћих земаља Европске уније), економске и социјалне природе (неравномерна 
привредна развијеност региона), персоналне природе (појединац као пред-
седник државе) итд. Овом анализом можемо закључити да су регионалне 
специфичности и идентитетске разлике свакако један од чинилаца поли-
тичке нестабилности и оружаних сукоба, али не и искључиви.
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DIVIDED UKRAINE: 
ANTAGONISM OF WESTERN AND SOUTHEASTERN IDENTITY

SUMMARY

The division of the country based on the differences of identity (ethnic, religious, 
regional) is a potential factor that threatens the national security. An example of 
the dissolution of Yugoslavia and the narcissism of small differences shows us that 
sometimes even minor differences in identity may be increased in terms of con-
flicts, and become an insurmountable obstacle to the peaceful resolution of clash-
es. As the former Yugoslavia, Ukraine also encounters similar issues of identity of 
its population based on the historical development of the region and the various 
political and cultural influences. The paper first discusses how these differences 
have emerged and what they are like essentially. These differences themselves will 
be presented precisely for the western and south-eastern regions of Ukraine where 
they are the most evident. The main objective of this study is to determine the 
implications of these differences in the political and social stability of the country. 
Furthermore, problems that occur in regions with national minorities, role of op-
posing identities in armed conflicts in the east of the country and prolongation of 
conflicts shall be analyzed.
Key words: identity, conflicts, Ukraine 
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Прилог 1.  Подела Украјине на замишљене целине (Аутор: Жељко Савић)

Прилог 2. Формирање територије данашње Украјине (Извор: facebookreporter.org)
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Прилог 3.  Заступљеност Руса по регионима према попису из 2001.  
(Аутор: Жељко Савић)

Прилог 4. Заступљеност руског језика према попису из 2001. (Извор: brookings.edu)
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ДРУШТВЕНЕ НЕЈЕДНАКОСТИ КАО ЧИНИЛАЦ НАСТАНКА 
ГРАЂАНСКИХ РАТОВА

Сажетак: Грађански ратови представљају један од најесктремнијих видова 
друштвених сукоба, који изазивају озбиљне и дуготрајне последице за држа-
ву и друштво у којој се одвијају. Како би се адекватно разумели ови озбиљни 
догађаји, истраживачи друштвених сукоба настојали су да анализирају њи-
хове кључне узроке. Међу бројним факторима којима је приписиван епитет 
кључног узрока, друштвене неједнакости препознате су као једна од вари-
јабли која може допринети настанку грађанских ратова. Стога ћемо у раду 
покушати да прикажемо главне увиде у теоријска промишљања о повезано-
сти неједнакости и грађанских ратова, као и налазе емпиријских истражи-
вања, који су као значајан фактор избијања грађанских ратова испитивали 
неједнакости у друштву. Сумирањем резултата релевантних истраживања 
указаћемо на главне импликације везе друштвених неједнакости и грађан-
ских ратова, односно неједнакости као чиниоца настанка грађанских ратова. 
Постојећа теоријска уопштавања и налази емпиријских истраживања упућу-
ју на закључак да постојање неједнакости само по себи можда није довољан 
разлог за појаву грађанских ратова, али је значајан фактор који доприноси 
осећању отуђења, експлоатације и зависности, а ова осећања заузврат допри-
носе слому друштвене кохезије и на крају до насилног сукоба.
Кључне речи: друштвене неједнакости, хоризонталне неједнакости, грађан-
ски рат, узроци грађанских ратова

УВОД

Грађански ратови су догађаји који изазивају значајне и озбиљне после-
дице по шире друштво и државу. Значајан број истраживачких студија по-
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свећених овом проблему на неки начин одражава консензус о тврдњи да 
грађански ратови имају, углавном, негативне ефекте и последице, иако оне 
могу варирати по врсти и интензитету. Како би утврдили узроке ових штет-
них догађаја, истраживачи грађанских ратова уложили су значајне напоре 
како би идентификовали које су то покретачке снаге у друштву које могу 
допринети ескалацији насиља у отворени оружани сукоб.

Грађански ратови су један од најекстремнијих видова друштвених суко-
ба. Уобичајено се дефинишу као оружана борбa унутар граница признатог 
сувереног ентитета у којем је једна страна легална власт, а друга нека на-
оружана група, односно који се води између редовних оружаних снага и 
наоружаних побуњеника или устаника (Kalyvas, 2006). Циљ оружане групе, 
односно побуњеника, јесте смена режима или сецесија, односно стварање 
нове државе (Gleditsch et al., 2002). Поред оспоравања званичне власти, дру-
ги критеријум који би требало да буде испуњен јесте захтев да сукоб буде 
одређеног интензитета. Уобичајено се узима граница од најмање 1.000 жрта-
ва као резултат борбених дејстава, мада постоје значајне варијације у зави-
сности од базе података оружаних сукоба која се користи у истраживању.2

Нека од основних објашњења настанка грађанских ратова фокусирају 
се на снагу државе и немогућност централне власти да ефиксано спроводи 
контролу на унутрашњем нивоу (Feraon, Laitin, 2003). Поједини истражива-
чи главне узроке грађанских ратова проналазе у самој природи политичких 
режима, питајући се да ли су демократије или аутократије погодније окру-
жење за испољавање насилних сукоба (Hegre et al., 2001). Услед распростра-
њености сваремених грађанских ратова у најмање развијеним деловима све-
та, истраживачи су као главне чиниоце унутардржавног оружаног насиља 
означили разне видове сиромаштва. Блатаман и Мигел (2010) истичу да су 
земље које су најниже на лествици светске дистрибуције богатства – многе 
у Африци – биле склоније ратовима него оне које се налазе у најбогатијој 
четвртини, иако се средње развијене земље и даље суочавају са значајним 
ризиком од сукоба. Постоје и схватања која наглашавају индивидуалистич-
ку економску рационалност, где кључни узрок рата лежи у скупу подстицаја 
који смањују трошкове конфликта (Collier, Hoeffler 1998; Collier, 2000; Collier 
et al., 2003; Collier, Hoeffler, 2004).

Значајан корпус академске грађе посвећен је проблему друштвених не-
једнакости, односно начину на који могу допринети екслацији насиља у дру-
штву и, у крајњем, довести до грађанског рата. Стога ћемо у раду покушати 
да прикажемо главне увиде теоријског промишљања о повезаности неједна-
кости и грађанских сукоба, као и налазе емпиријских истраживања у којим 
су као значајан фактор избијања грађанских ратова испитиване неједнако-

2 Једна од најкоришћенијих база података јесте The Correlates of War према којој грађански рат мора да 
узрокује најмање 1.000 смрти на бојном пољу током сукоба (Singer, Small, 1994). UCDP/PRIO Armed 
Conflict Dataset има границу од 25 смрти годишње по некомпатабилности страна у сукобу (Gleditsch 
et al., 2002). Џејмс Фирон (James Fearon) и Дејвид Лаитин (David Laitin) предлажу границу од 100 
смрти годишње у просеку током трајања сукоба (Fearon, Laitin, 2003).
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сти у друштву. Сумирањем резултата релевантних истраживања указаћемо 
на главне импликације везе друштвених неједнакости и грађанских ратова, 
односно неједнакости као чиниоца настанка грађанских ратова. Савреме-
ни грађански ратови су комплексне друштвене појаве, изазване бројним 
узроцима, чија природа и интензитет могу значајно варирати у времену и 
простору. Зато је изазов разумети на који начин неједнакости могу да ин-
терагују са низом осталих фактора у одређеном контексту и у одређеном 
тренутку изазвати грађански рат.

ТЕОРИЈСКА ОБЈАШЊЕЊА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ 
И ГРАЂАНСКИХ РАТОВА

Истраживања о неједнакостима и незадовољству као генераторима ра-
зличитих форми насиља има дугу традицију. Како истиче Џек Најџел (Jack 
Nagel) „још од Аристотела, теоретичари су веровали да политичко незадо-
вољство и његове последице – протест, нестабилност, насиље, револуције – 
не зависе само од апсолутног нивоа благостања већ и од дистрибуције бо-
гатства“ (1974: 453). Анализирајући економске неједнакости, Сен (1973: 1) 
указује на снажну повезаност и двосмерни утицај неједнакости и сукоба. 
У наредном делу, покушаћемо да прикажемо неке од најзаступљенијих те-
оријских објашњења о повезаности неједнакости и грађанских ратова, која 
су обликовала наше разумевање узрока грађанских ратова, а такође и били 
основа даљих емпиријских истраживања.

Сукоби на територији једне државе у значајној мери посматрани су кроз 
категорију етницитета, односно етничке припадности, те су истраживачи 
своје напоре усмерили ка откривању порекла етничких подела како би 
утврдили и узроке грађанских ратова. Међу теоретичарима постоји вели-
ка неусаглашеност приликом објашњења овог питања. На једном спектру 
налазе се такозвани примордијалисти који тврде да је „етницитет културо-
лошка датост“, „квазиприродно стање одређено пореклом, или још екстрем-
није, социобиолошким факторима“ (Douglas, 1988: 192). Групни идентитет 
се посматра као „готов скуп наследних фактора које сваки појединац дели 
са другима од тренутка рођења...“ (Isaacs, 1975: 31, цитирано у Banks 1996). 
За примордијалисте, етнички идентитет је урезан дубоко у подсвести инди-
видуе и то од њеног рођења (Stewart, 2002: 6).

На другој страни спектра су инструменталисти који етницитет посма-
трају као нешто што групе или њихови лидери могу да злоупотребе ради 
остваривања политичких или економских циљева. У сукобима, употреба 
етничких симбола и наглашавање етничког идентитета, често путем пре-
крајања историјских сећања, неретко се користи као снажан механизам за 
мобилизацију подршке (Stewart, 2002: 7). Један од начина на који лидери 
група могу решити проблем колективне акције јесте „да створе довољно 
висок ниво поверења тако што ће истицати етнички идентитет међу потен-
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цијалним борцима“ (Маystadt, 2008: 3). Како би мобилисали побуњенике, 
лидери често манипулишу перципираним или стварним разликама између 
група. Перципиране или стварне разлике међу групама, у комбинацији са 
политичким, социјалним или економским неједнакостима, могу бити добро 
објашњење сукоба унутар државе.

Осим питања етницитета, истраживачи су били заинтересовани и за при-
роду индивидуалних мотива за учествовање у насилном сукобу на територи-
ји једне земље. Једну од идејних основа каснијих истраживања о грађанским 
ратовима и неједнакостима чине радови о аграрним револуцијама 60-их и 
70-их година XX века (Davies, 1962; Gurr, 1970; Paige, 1975; Scott, 1976). Ови 
аутори углавном се слажу око тога да постојеће неједнакости, због тога што 
производе фрустрацију и незадовољство постојећим условима, пре свега мо-
тивишу појединце на учешће у побуни. Депривирани и осиромашени поје-
динци, у условима свеприсутне беде, лако могу посегнути за оружјем уколико 
перципирају борбу као једини начин да изађу из сиромаштва (Cairns, 1997).

Међу бројним ауторима, нарочито значајан допринос и теоријску пот-
пору изучавању неједнакости као узрока грађанских ратова понудио је Тед 
Роберт Гур (Ted Robert Gurr) у свом класичном делу „Зашто се људи буне“ 
(Why Men Rebel, 1970). Своја становишта Гур је заснивао на коцепту рела-
тивне депривације. Релативна депривација, према овом аутору, представља 
раскорак између вредносних ишчекивања и вредносних захтева и њиховог 
испуњења. Раскорак између очекиваног и оствареног производи незадо-
вољство који је главни извор конфликтног деловања. Према Гуру (1970) 
очекивања и могућности односе се на вредности које представљају жељене 
догађаје, објекте и услове којима велика већина људи тежи.3 Уколико оче-
кивања и могућности, односно вредности, нису у равнотежи, може доћи 
до генерисања релативне депривације, која може допринети вероватноћи 
избијања сукоба.

Постоје два начина на које може доћи до раскорака између очекиваног 
и оствареног (Gurr, 1970). Прво, уколико су услови, присутни у једном дру-
штву, такви да повећавају степен очекивања код појединаца, а да истовреме-
но не повећавају и њихове могућности, онда се увећава шанса да се створе 
незадовољства. Друго, ако се смањују могућности, а да се истовремено не 
смање очекивања, долази до стварања незадовољства. Овако проузрокова-
но незадовољство може бити повод за деловање, а што је већа депривација, 
већа и је и шанса да до насиља дође.

Дакле, перцепција је та која ствара међугрупна непријатељства, пре него 
стварни статус две групе (Draman, 2003). Вероватноћа колективног наси-
ља јесте резултат укупног збира перципираних фрустрација, огорчења или 

3 Аутор разликује три врсте вредности. То су вредности благостања које представљају све вредности 
које директно доприносе физичком и психичком здрављу. Затим, ту су вредности моћи које се 
процењују у односу на то колики утицај појединац има на друге и у којој мери може избећи утицај 
других. И на крају, интерперсоналне вредности које појединац остварује у односу са другима (жеља 
за статусом, осећај припадности, итд.).
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доживљених неправди на индивидуалном нивоу (Rule, 1988: 202). Довољно 
велики број индивидуа којима су шансе ускраћене, односно које перципи-
рају да су релативно депривиране у односу на друге, може постати група 
фрустрираних индивидуа које ће се вероватно укључити у колективно наси-
ље. Релативна депривација има и временску димензију јер се индивидуални 
ниво релативне депривације мења у току времена и у односу на одређени 
ниво очекивања (Conteh-Morgan, 2004).

Колективно насиље је резултат изневерених нада и тежњи, као и страха 
особа од губитка онога што већ поседују. Тед Гур (1970) сматра да релативна 
депривација настаје када је индивидуи ускраћено оно за шта сматра да јој 
припада. Другим речима, порицање, на пример, политичких или социјал-
них прилика етничким или другим групама у друштву представља значајан 
извор колективног насиља. Зато Гур наглашава како је примарни узрок из-
бијања насиља „настанак незадовољства након чега следи политизација тог 
незадовољства у виду насилне акције према субјектима и објектима“ (Gurr, 
1970: 12).

Природа политичког насиља зависиће од тога да ли је депривација блага, 
умерена или интензивна, и, наравно, које је размере, јачине и дужине. Стога 
постоји неколико видова релативне депривације који могу на различите на-
чине и у различитој мери утицати на вероватноћу избијања сукоба.4 

У контексту грађанских ратова, релативни, а не апсолутни положај 
група, јесте тај који одређује потенцијал за ескалацију насиља (Gurr, 1993). 
Уколико друштвене групе свој положај перципирају као неиздржив, оне 
могу да осете огорченост и бес који их заузврат могу подстаћи на протест. 
Како истиче Гур (1970: 13): „незадовољство које произилази из перцепције 
релативне депривације јесте главни услов учешћа у колективном насиљу“. 
Дакле, до пораста незадовољства у друштву може доћи услед подела група 
по етничким, религиозним, језичким и регионалним границама. Лидери 
група тешко могу да осигурају подршку за сукоб, без озбиљних економ-
ских разлика међу људима које желе да мобилизију. Стога Френсис Стјуарт 
(Frances Stewart) пише како, уколико постоји сукоб међу групама, „можемо 
претпоставити да између група постоје велике економске разлике које су 
повезане са неједнаком политичком моћи“ (2002: 248). Протест може да 
изазове репресију и тензије могу да ескалирају у отворени оружани сукоб, 
комплетирајући узрочни механизам „фрустрације и агресије“ (Gurr, 1970).5

4 То су опадајућа депривација (Decremental Deprivation), депривација тежње (Aspirational Deprivation) и 
прогресивна депривација (Progressive Deprivation).

5 Навешћемо неке од бројних примера. У Индонезији је пораст релативног сиромаштва у периоду 1987–
1996 довео до раста социјалних, расних и религиозних тензија у друштву. Поред тога, ауторитарна, 
централизована и корумпирана Сухартова влада и њен неуспех да изгради плуралистичко друштво 
које би одражавало етничку разноликост архипелага несумњиво је допринела избијању конфликата 
широм земље (Mancini у Stewart, 2008).Грађански сукоб у Обали Слоноваче био је резултат 
регионалних нејднакости између севера и југа. Како је економски криза осамдесетих година 20. века 
све више потресала земљу, расло је сиромаштво на северу заједно са незадовољством. Ова економска 
криза, пад животног стандарда и заоштравање регионалних разлика, утицали су на сва касније 
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ЕКОНОМСКЕ НЕЈЕДНАКОСТИ И ГРАЂАНСКИ РАТОВИ

Велики број истраживача покушао је да грађанске ратове објасни помоћу 
економског аспекта неједнакости, односно неједнакости прихода или сред-
става. Налази истраживања политичког насиља и нестабилности и њихове 
повезаности са економским неједнакостима (Alesina, Perroti, 1996; Auvinen, 
1997; Nafziger, Auvinen 2002) значајно су допринели савременој дискусији 
о узроцима грађанских ратова. Укрштајући податке о приходима по гла-
ви становника и политичкој нестабилности, Алесина (Alesina) и Пероти 
(Perroti) (1996) закључују да су најсиромашније земље и најнестабилније, 
али да је један од најзначајнијих предиктора ескалације насиља неједнакост 
у приходима. Велика група осиромашених грађана, насупрот малој и врло 
богатој групи појединаца, вероватно ће бити незадовољна постојећим соци-
оекономским статусом и захтеваће радикалне промене, „тако да су масовно 
насиље и смене власти чешће у таквим ситуацијама него када је дистрибу-
ција прихода праведнија“ (Alesina, Perroti, 1996: 1214).

У свом истраживању политичких сукоба на узорку од 70 земаља које спа-
дају у групу најмање развијених земаља, Јуха Овинен (Juha Auvinen) је уста-
новила да неспособност режима да обезбеди економска и политичка права 
представља извор релативне депривације међу становништвом (1997). Под 
релативном депривацијом она подразумева „раскорак очекиваног и ствар-
ног нивоа добара и услова живота и уопштено незадовољство радом владе 
и отуђење од политичког система“ (Auvinen, 1997: 177). У ауторкином кон-
цептуалном моделу, релативна депривација има извор у лошим економским 
перформансама, етничкoj доминацији, урбанизацији, политичком аутори-
таризму и ниском степену економског развоја. Позивајући се на теорију ре-
лативне депривације, Овинен закључује да су „људи задовољнији са вишим 
нивоом економског развоја и последично мање склони побуњеничким ак-
тивностима“ (Auvinen, 1997: 179). Виши нивои прихода изгледа да нарочито 
обесхрабрују конфликте већег интензитета, као што су побуне, преврати и 
револуције. 

У каснијем истраживању, Овинен заједно са Вејном Нафзигером (Wayne 
Nafziger) долази до сличних закључака (2002). Слабљење економског систе-
ма и политичка дезинтеграција државе и друштва доводе до релативне де-
привације или перцепције неправде утицајних друштвених група која про-
изилази из растуће разлике између онога што очекују и онога што заиста 
добијају. Када дође до погоршања животних услова, нарочито у периодима 
великих очекивања, извеснији је раст друштвеног незадовољства, а по-
следнично и избијање насиља. Слаб или негативан економски раст ставља 
владајући режим пред изазов како да се изборе са постојећом претњом по 
очување легитимитета. Њихов одговор на кризу може бити протекторско 

политичка и друштвена превирања и појачавање незадовољства у држави. Ово је на крају довело до 
заоштравања прво етничких, а затим и верских нетрпељивости (Langer у Stewart, 2008).
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понашање према елитама и репресија према незадовољнима, било путем 
директног насиља према непослушним групама или одузимањем или ускра-
ћивањем већ оскудних ресурса. Како истичу аутори, „репресија и економска 
дискриминација могу генерисати релативну депривацију и бити покретач 
социополитичке мобилизације погођених група, што води даљем насиљу...“ 
(Nafziger, Auvinen, 2002: 154). Да би незадовољство прерасло у отворено 
исказивање насиља и побуну, дискриминисане групе и појединци морају 
идентификовати оне који су (или за које сматрају да јесу) извор њиховог 
сиромаштва и беде. 

Економске неједнакости су у великој мери повезане са политичким и могу 
допринети ескалацији насиља у различите форме унутардржавних сукоба. 
Државе у којима се поједине групе налазе далеко испод националног нивоа 
дохотка посебно су склоне сепаратистичким сукобима, док су земље у којима 
постоји значајно политичко искључивање и дискриминација под већим ри-
зиком од државног сукоба. Такође је снажна повезаност релативног сирома-
штва и ризика од грађанских ратова (Cederman, Gleditscha & Buhaug, 2013).

Као што је ранија дискусија показала, грађански ратови се углавном 
везују за земље и регионе које се сматрају неразвијеним или економски за-
осталим. Међутим, то не мора увек бити случај. Чланови групе који су у 
непожељном положају вероватно ће бити фрустрирани и непријатељски на-
стројени, посебно када је њихова релативна депривација резултат стварне 
експлоатације и дискриминације. Међутим, може се десити да и људи у бо-
гатијим регионима доживе владине акције као неправедне или ауторитарне, 
и поставе захтеве за већом аутономијом па и сецесијом, с обзиром на то да 
су незадовољни тренутним стањем. Према овом становишту, мотивисани 
за покретање или учествовање у сукобу могу бити и најбогатије, као и најси-
ромашније групе (Ostby u Stewart, 2008: 138). Земље у којима владају оштре 
социоекономске неједнакости највероватније ће доживети грађански сукоб.

Ипак, постоје и истраживачи чији налази истраживања указују на друга-
чију могућу интерпретацију значаја неједнакости у генерисању грађанских 
ратова. Испитујући кључне узроке грађанских ратова, група политичких 
економиста на челу са Полом Колијером (Paul Collier) тврдиће да је основ-
на детерминанта грађанског рата прилика за стицање економске добити у 
условима свеопштег сиромаштва, а не незадовољство које произилази из 
депривилегованог положаја појединаца у друштву и владајућих неједнако-
сти (Collier, Hoeffler, 1998; Collier, 2000; Collier, Hoeffler, 2004). Економске 
неједнакости (изражене кроз неједнакост у приходима) у њиховој анализи 
немају значајан утицај на вероватноћу избијања грађанског рата. До сличних 
закључака о економским неједнакостима и незадовољству долазе и Џејмс 
Фирон и Дејвид Лаитин (2003), чији резултати указују на слабост државних 
капацитета и централне власти као кључних за објашњавање унутардржав-
них сукоба.

Откуда потичу ове разлике у резултатима и тумачењима? Један од разло-
га ове неусаглашености налаза лежи у различитим дефиницијама насилног 
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сукоба. Неки узимају у обзир само случајеве где је једна од страна у сукобу 
држава или влада (Collier, Hoeffler, 2004); док други узимају у обзир и акције 
између два невладина актера (Gurr, 1993); неки рачунају и интерно расеље-
не, као и број погинулих при мерењу интензитета сукоба; неки искључују 
геноцид (Auvinen, Nafziger, 1999).

Други разлог ове неусаглашености јесте мерење неједнакости, које се пре 
свега односи на индивидуални ниво. У анализама политичких економиста 
(Collier & Hoeffler 1998; Collier, 2000; Collier & Hoeffler, 2004), незадовољство 
изазвано превенствено неједнакостима (доживљеним или стварним) нема 
значаја јер се, пре свега, анализа базира на мерењу вертикалних неједнакости 
– то јест, неједнакости између индивидуа и домаћинстава у друштву. Кристо-
фер Крамер (Christopher Cramer) сматра да за боље разумевање улоге нејед-
накости у анализи грађанских сукоба не треба поћи од критеријума, попут 
GINI коефицијента, већ од „историјски условљених друштвених односа“, и да 
посебну пажњу треба усмерити не ка размерама, већ ка врсти неједнакости 
(Cramer, 2003: 397). Осим овога, неједнакост у приходима као варијабла нејед-
накости уопште може бити исувише рестриктиван критеријум. Приходи сва-
како јесу важан индикатор релативне депривације, али не могу у потпуности 
указати на комплексност одлуке да се (не) подржи побуна (Маystadt, 2008).

Како би се на одређени начин унапредила знања о природи односа неједна-
кости и грађанских ратова, а делом и продубиле анализе неједнакости које се 
односе на разлике међу индивидуама, истраживачи су своју пажњу усмерили 
на односе међу групама и неједнакости које произилазе из тих односа. Узима-
јући у обзир њихов значај у анализи савремених грађанских ратова, наредно 
поглавље биће посвећено сумирању основних теоријских полазишта и налаза 
истраживања о хоризонталним, међугрупним неједнакостима.

ХОРИЗОНТАЛНЕ НЕЈЕДНАКОСТИ  
КАО ЧИНИЛАЦ НАСТАНКА ГРАЂАНСКИХ РАТОВА

Када говоримо о грађанском рату, који представља сукоб различитих 
ентитета од којих макар један мора бити званична власт, онда ову форму 
унутардржавног сукоба можемо посматрати и као борбу група које имају 
супротстављене интересе. Истичући пре свега важност групних подела, 
Френсис Стјуарт (2000, 2002, 2008) дала је значајан подстицај проучавању 
повезаности грађанских ратова и неједнакости. Основна хипотеза коју по-
ставља Стјуарт јесте та да је важан фактор који може да доведе до насилног 
сукоба „постојање дубоких неједнакости између културолошки дефиниса-
них група“ (Stewart, 2002: 3), које одређује као хоризонталне неједнакости 
како би их разликовала од уобичајених дефиниција неједнакости које се од-
носе на појединце или домаћинства – вертикалних неједнакости. Групе могу 
постати јако мотивисане да покрену сукоб када постоје снажне економске, 
друштвене и политичке разлике између њих. 
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Границе међу групама морају бити релативно јасно дефинисане и има-
ти неки континуитет током времена. Људи могу припадати групама на 
основу разних фактора – географских, језичких, расних, итд. У контексту 
грађанских ратова, важне су оне поделе које имају друштвени значај, одно-
сно такав значај за своје чланове и друге у друштву да утичу на понашање 
и благостање у значајнијој мери. Групни идентитет добија значај у смислу 
индивидуалних перцепција о идентитету – перцепција осталих чланова 
групе и перцепција оних који су изван групе. Питање је, стога, зашто су и 
када неке разлике перципиране као друштвено значајне за разлику од оста-
лих (Stewart, 2002). Тамо где су учесници насилних сукоба мобилисани и 
организовани на основу неког идентитета, такви идентитети морају бити 
значајни довољном броју људи како би их подстакли да се боре, убијају па 
чак и умиру у име тог идентитета (Stewart, 2008).

Хоризонталне неједнакости подељене су у 4 групе (Stewart, 2008): политичка 
партиципација (може се односити на ниво владајућег кабинета, парламента, 
бирократије, локалне самоуправе, као и војске), економски аспекат, друштвени 
аспекат и културни статус. Економски аспект обухвата приступ и власништво 
добара (финансије, земљиште, стока и људски и друштвени капитал), прили-
ке за посао и приходе. Социјални аспект обухвата приступ разним услугама 
(образовање, здравствена нега, вода, санитарне услуге и становање) као и мере 
људског постигнућа. Хоризонталне неједнакости у културном статусу односе 
се на меру у којој друштво (не) препознаје групно практиковање културе.

Све димензије су међусобно повезане, а нарочито економски и друштве-
ни елементи. Ускраћен приступ образовању резултује лошим економским 
шансама, док нижи приходи значе слаб приступ образовању и достигну-
ћима, што води зачараном кругу депривације (Stewart, 2008). Неједнак при-
ступ државним ресурсима обично прати неједнакост приступа приватним 
ресурсима, запослењу и приходима, делом јер су државни ресурси значајан 
извор приватног богаћења (Stewart, 2002). Ово доприноси осиромашењу већ 
рањивих група, који своју депривацију могу перципирати као неиздрживу и 
бити мотивисани да покрену или да се придруже побуни.

Постоје три начина путем којих хоризонталне неједнакости могу изазва-
ти незадовољство (Goodhand, 2001: 24–25): 

а) историјски обрасци развоја – анализа повезаности сукоба–неједна-
кости–незадовољства мора се заснивати на пажљивом проучавању 
историје. Многи савремени сукоби имају корен у колонијалној ери и 
постколонијалним развојним стратегијама које су водиле маргинали-
зацији појединих урбаних/руралних група6; 

б) улога државе – институционални капацитети и политика државе пред-
стављају факторе који могу спречити испољавање незадовољства. У 

6 На пример, у државама које имају високо вредне ресурсе, попут нафтом богате Нигерије, 
неравномерна дистрибуција и негативни утицаји на локалну животну средину довели су до 
ескалирања унутардржавних тензија (Goodhand, 2001).



138

Ана ПАРАУШИЋ

многим деловима света велики број људи искључен је из добити од 
развоја. Чак и номинално демократске државе могу бити неуспешне 
у препознавању потреба одређених група. Наклоност државне власти 
одређеним групама води промени устројства права приступа за ис-
кључене групе7; 

в) међународне политике – објашњење да одлуке најважнијих међуна-
родних актера доприносе искључивању и незадовољству заснива се на 
томе да су ове одлуке често више доприносиле још већој заосталости 
најсиромашнијих држава разорених ратом него што су им помагале. 
Међународни програми помоћи често нису препознали депривилего-
ване слојеве становништва који се осећају још маргинализованијим и 
лакше се мобилишу за насиље.

За друштвене групе које перципирају свој положај као неиздржив наси-
ље може бити привлачно јер нуди могућност да се поврати осећај моћи и 
статус, што има опојну привлачност за младе особе са дубоко укорењеном 
одбојношћу ка успостављеном поретку. Ово може бити нарочито изражено 
у информационом добу где су социјалне и економске разлике очигледније 
(Atwood, 2003). Побуњеничке групе нуде социјалну мобилност и лидерске 
позиције (Goodhand, 2001: 26).

Велике разлике у приходима између група доживљавају се као неправед-
не, где њихови чланови захтевају од државе да расподели ресурсе како би се 
смањиле неједнакости (FitzGerald, 2002 у Nafyiger, Väyrynen). Када доносио-
ци одлука у држави дугорочно нису у стању да одговоре на захтеве одређе-
них група и равномерно дистрибуирају расположиве ресурсе, може доћи до 
продубљивања хоризонталних неједнакости и ексалације насиља у друштву 
(Verstegen, 2001). Међутим, само постојање неједнакости неће довести до 
избијања сукоба. Стварне или перципиране економске и политичке разли-
ке између група јесу од фундаменталног значаја за групну мобилизацију за 
учествовање у сукобу. Пошто приступ политичкој моћи може бити брзо 
трансформисан у утицај над расподелом ресурса, једна од највећих области 
ривалства и такмичења јесте контрола политичке моћи коју има држава. 
Оскудни ресурси, у овом случају, доприносе социјалној несигурности на 
такав начин да јачају вертикалну солидарност на основу нпр. регије, кла-
новске или етничке припадности.

Испитујући везу сиромаштва, неједнакости и сукоба, Рави Канбур (Ravi 
Kanbur) (2007) подупире тезу о хоризонталним, тј. међугрупним неједнако-
стима као кључним за покретање грађанског рата. Он истиче да („имајући 
у виду структурне поделе попут касте, религије, етничке припадности, расе 
или региона, уколико се разлике у приходима преклопе са овим поделама“ 
(Kanbur, 2007: 5)) може доћи до раста незадовољства и последично до ексала-
ције у отворено испољавање насиља и сукоба. Аутор сматра да се неједнако-

7 У Сијера Леонеу, на пример, маргинализовани млади мушкарци били су значајна покретачка снага 
сукоба. Са друге стране, солидан образовни систем Шри Ланку није сачувао од насилног сукоба, 
побуна на југу је била покренута од стране образованих, али незапослених младића (Goodhand, 2001).
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сти у једном друштву испољавају на два нивоа. Први је унутаргрупни ниво, 
тј. неједнакост која настаје пре свега због тога што у свакој групи постоје ра-
злике прихода у односу на просечне вредности те групе. Други је међугрупни 
ниво, тј. неједнакости које настају услед разлике у просечним вредностима 
између група. Канбур пише да уколико сукоб повезујемо са доживљеним или 
објективним разликама које постоје међу групама „онда је међугрупна ком-
понента неједнакости појава на коју се треба фокусирати“ (2007: 3). 

Хотизонталне неједнакости могу на различите начине допринети еска-
лацији насиља у друштву8, али не делују изоловано од ширег друштвеног, 
економског и културног контекста. Интеракција постојећих хоризонтал-
них неједнакости и понашања група није условљена само формалним и 
неформалним правилима који владају у друштву већ и генералним усло-
вима живота и економском ситуацијом (Langer, 2004).9 До насилне групне 
мобилизације може доћи услед наглог осиромашивања земље и економске 
стагнације, јер услед великих групних разлика борба за оскудне ресурсе 
постаје интензивнија. Тако, дугорочна криза неразвијености, економска и 
друштвена искљученост, могу бити погоршани краткорочним потресима. 
Сиромаштво и лоше јавне услуге могу да подстакну сукоб „одоздо“. Одређе-
ни друштвени услови, као што су велики удео руралног становништва или 
економске кризе, погодују развоју насиља.10

Објашњења грађанских ратова из перспективе хоризонталних неједна-
кости значајна су из неколико разлога. Пре свега, уважава се чињеница да 
етничка припадност није једина нити главна линија раздела између група. 
Друштвене групе се могу разликовати на основу много критеријума – рели-
гије, расе, географске припадности и сл. – а ове разлике се могу преклопити 
са различитим формама неједнакости. Иако у емпиријским истраживањи-
ма о грађанским ратовима преовлађују економски аспекти неједнакости, 
истраживачи хоризонталних неједнакости истичу значај синергијског 
ефекта различитих врста неједнакости (политичких, културолошких, соци-
јалних...). Ово је један од значајних доприноса истраживања о неједнакости-
ма као чиниоцу настанка грађанских ратова.

Иако представљају добру основу за разумевање односа грађанских ра-
това, приликом процене вредности налаза истраживања о хоризонталним 
неједнакостима и незадовољству треба бити опрезан. Упркос чињеници да 
је генерално прихваћено да неједнакости могу подстаћи избијање сукоба, 

8 Може се издвојити неколико фактора који могу изазвати незадовољство које подстиче сукоб 
(Murshed, 2002). То су систематска економска дискриминација према разним групама заснована на 
етнолингвистичким и религијским разликама; екстремно сиромаштво и бедни социјални услови; 
дискриминаторско трошење јавних средстава међу групама; неједнак приступ бенефицијама, као 
што су државни послови. 

9 Пример овакве ситуације је сукоб у Обали Слоноваче. Када је дошло до економског пада 1980-их 
година, социоекономске неједнакости и незадовољство постали су важан фактор и у политичкој 
арени, што је довело до немира и појачаних етничких тензија (Langer, 2004).

10 У Шри Ланки велики допринос побуни на југу дао је осећај маргинализације младих у руралним 
областима. Иако је либерализација донела користи у појединим урбаним деловима, такође је 
произвела нестабилну руралну економију и растуће економске неједнакости (Goodhand, 2001).
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јасна природа ове везе није толико очигледна (Kanbur, 2007). Иако неједна-
кости могу бити повезане са друштвеним сукобом и насиљем, не морају ну-
жно изазвати грађански сукоб, „... другим речима, друштвене и политичке 
последице оштрих економских неједнакости вероватно ће варирати у зави-
сности од земље“ (Verstegen, 2001: 15). Потребно је додатно разјаснити по-
везаност неједнакости са различитим облицима политичког насиља, попут 
револуција, грађанских протеста, државних удара и, на крају, грађанских 
ратова. Питање зашто неједнакости изазивају грађански сукоб у неким зе-
мљама и зашто се повезују са свепрожимајућим насиљем у другима свакако 
захтева даља истраживања. 

ЗАКЉУЧАК

Грађански рат, као један од најекстремнијих форми друштвених сукоба, 
изазива тешке и дуготрајне последице по друштво и државу у којој се од-
вија. Бројне људске жртве, уништавање инфраструктуре, заразне болести 
и колоне избеглица, само су неки од негативних ефеката грађанских рато-
ва. Услед ових вишеструко негативних утицаја, истраживачи су настојали 
да препознају узроке који доводе до насилног организовања појединаца и 
група на територији једне државе. Међу многобројним друштвеним поја-
вама којима је приписивано значење основних узрока грађанских ратова, 
друштвене неједнакости су такође описиване као једна од значајних детер-
минанти грађанских ратова.

Истраживања о друштвеним неједнакостима као узрочнику различитих 
видова сукоба има дугу традицију. Веза између грађанских ратова и нејед-
накости често је анализирана кроз перспективу етницитета, где је једна од 
основних претпоставки да постоји конфликтни потенцијал уколико при-
падници различитих етничких група перципирају свој положај као неиздр-
жив у толикој мери да ће ризиковати сопствени живот како би променили 
тренутни статус. Приликом анализе друштвених неједнакости као фактора 
који може допринети ескалацији насиља у друштву, истраживачи истичу 
значај релативне депривације, односно незадовољства које произилази из 
перципиране ускраћености у поређењу са другима.

Иако је приметно да у емпиријским студијама доминирају анализе еко-
номских неједнакости као једне од кључних варијабли приликом објашња-
вања настанка грађанских ратова, поједини истраживачи су настојали да 
постојећа знања о односу неједнакости и грађанских сукоба унапреде тако 
што ће неједнакости посматрати на групном нивоу. Међугрупне, хоризон-
талне неједнакости манифестују се у различитим димензијама друштвеног 
живота (политичкој, економској, културолошкој) и могу у значајној мери 
допринети потпунијем објашњењу настанка грађанских ратова.

Како показују налази истраживачких студија, хоризонталних неједнако-
сти могу бити извор незадовољстава које користе лидери да би мобилисали 
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депривилеговане слојеве друштва. Постојање неједнакости само по себи 
можда није довољан разлог за појаву грађанских сукоба, али је значајан 
фактор који доприноси осећању отуђења, експлоатације и зависности, а ова 
осећања заузврат доприносе слому друштвене кохезије и на крају до насил-
ног сукоба. У ситуацијама изражених неједнакости, придруживање војним 
групацијама може представљати начин да се постојећи статус побољша.

Приликом анализе грађанских ратова и друштвених неједнакости не 
смемо занемарити чињеницу да су и грађански сукоби и неједнакости две 
комплексне друштвене појаве, које не постоје изоловано од целине друштва 
већ интерагују са низом других појава. Постојећа теоријска уопштавања и 
налази емпиријских истраживања упућују на закључак да друштвене не-
једнакости, заједно са осталим факторима, могу у значајној мери повећати 
ризик од избијања грађанских ратова. Ипак, не можемо говорити о директ-
ном каузалном односу и тврдити са сигурношћу да друштвене неједнакости 
представљају кључни узрок грађанских ратова.
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SOCIAL INEQUALITIES AS A FACTOR OF CIVIL WAR OCCURRENCE

SUMMARY

Civil wars are one of most extreme forms of social conflicts, which cause serious 
and lasting consequences for the state and the society in which they take place. In 
order to adequately understand these devastating events, social conflicts research-
ers have attempted to analyze their root causes. Among the many factors which 
were attributed with the epithet oft key cause, social inequalities are recognized as 
one of the variables that can contribute to the emergence of civil wars. Therefore, 
we will try to show the main insights of theoretical reflection on the relationship 
between inequality and civil wars, as well as findings of empirical studies in which 
inequalities in society were examined as an important factor in the outbreak of 
civil wars. By summing up the result of relevant research studies we will point out 
the main implications of the relationship between social inequalities and civil wars, 
i.e. inequalities as a factor of civil wars occurrence. Existing theoretical generaliza-
tions and empirical research findings suggest that the existence of inequalities itself 
might not be sufficient reason for the emergence of civil war, but is a significant 
factor that contributes to a sense of alienation, exploitation and abuse, which in 
turn contributes to the breakdown of social cohesion and at the end to outbreak 
violent conflict.
Key words: social inequalities, horizontal inequalities, civil war, causes of civil war
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Сажетак: У раду се анализирају родна обележја и рањивост жена у ван-
редним ситуацијама, указује на различита терминолошка одређења појма 
ванредне ситуације. Аутори разматрају питања управљања у ванредним си-
туацијама кроз родно осетљиву призму са акцентом на жене и вишеструко 
рањиве и маргинализоване групе као категорију посебно погођену ван-ред-
ним ситуацијама. Истичу непрепознатљивост жена и рањивих група у стра-
тегијско-доктринарним и нормативноправним актима која третирају област 
управљања у ванредним ситуацијама и истовремено приказују две перспек-
тиве и родна обележја – жена као жртава ванредних ситуација и жена као 
актера у систему заштите и спашавања. Општи закључак је да се политика 
управљања ванредним ситуацијама мора планирати у складу са родно сензи-
тивном политиком и хуманоцентричним приступом усмереним ка рањивим 
категоријама грађана и грађанки. 
Кључне речи: род, жене, управљање, политика, рањивост.

УВОД

Идеја о адекватној заштити кроз управљање у ванредним ситуацијама на 
нашим просторима датира још од 1876. године, када је др Владан Ђорђевић 
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код нас основао „Српско друштво Црвеног крста“ (Црвени крст Србије, 
Историјат Црвеног крста Србије, приступљено: 17. јула 2016, www.redcross.
org) Током Балканских и Првог светског рата јасно се могла видети измење-
на улога и значај жена у ратним и кризним временима, о чему је оставила 
трага и богата историографија. Жене су тада биле активна војна лица (Ми-
лунка Савић), медицинско особље и болничарке (Флора Сендс) и део цело-
купне логистике. До Другог светског рата, поучени историјским искуствима 
и карактером војних претњи, заштита и управљање у ванредним ситуаци-
јама, у тадашњим облицима, на простору Краљевине Југославије сводило 
се искључиво на приправност у функцији одбране од напада непријатеља, 
па улога и значај жена у одбрани и заштити практично постају невидљиви. 
После Другог светског рата у СФР Југославији био је развијен специфичан 
систем цивилне заштите, који је био уграђен у систем општенародне одбра-
не и друштвене самозаштите. Може се рећи да је овај систем, иако идеоло-
шки обојен, ипак био ефикасан и функционалан и, у складу са концептом 
општенародне одбране, скоро једнако партиципирао улогу и значај жена 
и мушкараца. Након 2000-те године долази до комплетне реорганизације 
система безбедности, тада доминантно државноцентрично оријентисаног, 
који се развија и усмерава у складу са савременим безбедносним изазовима, 
ризицима и претњама, где се као значајна перципирају питања управљања 
ванредним ситуацијама. Досадашња пракса је показала да је ранијих година 
већи акценат био на безбедносним и организационим аспектима управљања 
ризицима у ванредним ситуацијама, док је недовољно перципиран по-ложај 
и изложеност рањивих слојева становништва. Тежиште рада усме-рено је 
на анализу рањивости жена у ванредним ситуацијама и родна обележја 
управљања ванредним ситуацијама. Аутори ће покушати да кроз практичне 
примере прикажу рањивост, али и допринос жена у отклањању последица и 
управљању ванредним ситуацијама. Потребно је истаћи везу између родних 
обележја и реаговања у ванредним ситуацијама. Са циљем разумевања род-
них обележја, неопходно је указати на разлику између рода и пола – термин 
пол употребљава се да означи биолошки ниво разлика између мушкараца и 
жена. Ове биолошке разлике између жена и мушкараца постоје у свим вре-
менима и на свим просторима, без обзира на услове живота, социјални ста-
тус, етничко или расно порекло, и оне су углавном непроменљиве. Термин 
род користи се да означи поделе и разлике између жена и мушкараца које су 
друштвеног карактера (Брозовић, 2012: 3). Род се као друштвена категорија 
односи на разлике које постоје између мушкараца и жена, а које су друштве-
но условљене. Он, у ствари, представља психолошки и социјални ниво тих 
разлика и подела. Овај термин показује на који начин једно друштво види 
улогу жене и мушкарца, тј. какво понашање очекује од жена, а какво од 
мушкараца. Ова очекивања односе се најпре на то како жене и мушкарци 
треба да изгледају, како треба да се облаче, којим пословима треба, а којим 
не треба да се баве. Разлике у схватању друштвених улога жена и мушкара-
ца могу се уочити у различитим контекстима – друштвеном, политичком, 
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образовном, економском (Брозовић, 2012: 3). Према томе, род подразумева 
скуп улога, обавеза и очекивања које одређено друштво додељује и намеће 
особама с обзиром на њихов пол (Републички завод за статистику, Жене и 
мушкарци у Републици Србији, 2014: 5). Данас је широко прихваћено ми-
шљење да жене нису само одговорне за задовољење основних потреба њи-
хове деце и породице, већ су значајан чинилац развоја заједнице (Boserup, 
1970: 73). У складу са родно условљеним ставовима перципира се улога и 
положај жена у ванредним ситуацијама, где су оне вишеструко изложеније 
ризицима од повређивања, док се њихов глас недовољно чује у управљању 
ванредним ситуацијама. Жене у ванредним ситуацијама и након ње често 
бивају доведене до маргиналне егзистенције. Једино одрживо средство за 
жртве катастрофа и превазилажење маргиналног стање јесте кроз осна-
живање жена и учешће у развојним програмима (Logarta, 1989: 12). Сама 
област ванредних ситуација у Републици Србији, односно систем заштите 
и спашавања, суочава се са низом потешкоћа у свом концепцијском, теориј-
ском и практичном уобличавању, што се одражава и на плану разматрања 
родних аспеката у креирању самог система.

РОДНА ОСЕТЉИВОСТ У НОРМАТИВНОПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ 
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Различита терминолошка одређења истих или сличних појава, као и чи-
њеница да у научној и стручној јавности не постоји општеприхваћен став, 
доводе до терминолошких неслагања која се јављају око појмова кризе, ката-
строфе, ванредне ситуације и ванредног стања, чија је употреба у пракси че-
сто двосмислена и конфузна. За Хамблина криза је ургентна ситуација у којој 
се сви чланови групе сусрећу са заједничком претњом (Hamblin, 1958: 322), 
док је Паучант и Митроф схватају као поремећај који физички погађа систем 
као целину и угрожава његове темељне претпоставке, његову самобитност 
и суштину (Pauchant, Mitroff, 1992: 12). Персон и Клер кризу дефинишу као 
догађај мале вероватноће и великих последица који угрожава живот орга-
низације, а карактеришу га нејасни узроци, ефекти и средства за решење, 
као и уверење да се одлуке морају доносити брзо (Pearson, Clair, 1998: 60). Са 
друге стране, Кековић и Кешетовић тврде да за сада не постоји универзална 
дефиниција катастрофе, те да њено одређење зависи од дисциплине у окви-
ру које се разматра. Они наводе Лаландово запажање да се катастрофе раз-
матрају из четири основна угла: према извору, односно пореклу (природне 
и технолошке); према последицама (степен губитка и оштећења, интензитет 
и трајање); према току (интервенција различитих актера, капацитети за од-
говор, организације и заједнице) и према степену ризика који укључује (Ке-
ковић, Кешетовић, 2006: 29). Драбек је идентификовао шест карактеристика 
које разликују катастрофу од осталих ванредних ситуација: степен неизве-
сности, хитност, развој консензуса око ванредне ситуације, повећање улоге 
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грађана, ненаглашавање уговорних и личних односа, изненадно окупљање 
људи и материјалних добара на једном месту (Bumgarner, 2008: 12). Драган 
Млађан под ванредном ситуацијом подразумева стање када су ризици и 
претње или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности 
по становништво, животну средину и материјална добра, таквог обима и 
интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или 
отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је 
за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, 
снаге и средства уз појачан режим рада (Млађан, 2015: 15). Двосмисленост и 
неодређеност у одређењу ових појава, као и сложеност ванредних ситуација 
са собом проузрокују слабу или недовољно усмерену пажњу на друга битна 
обележја ванредних ситуација и повећану рањивост различитих друштве-
них група. Ако посматрамо улогу и значај жена кроз анализу садржаја стра-
тегијско-доктринарних и нормативноправних аката која данас третирају 
област ванредних ситуација, а у првом реду треба поменути Стратегију на-
ционалне безбедности, Стратегију одбране, Националну стратегију заштите 
и спашавања у ванредним ситуацијама, јасно се може видети да се у страте-
гијском смислу не препознају и не наводе безбедносни ризици који погађају 
посебно рањиве групе. Под рањивим групама у ванредним ситуацијама 
сматрају се: жене, труднице, малолетници, деца одвојена од родитеља или 
старатеља, самохрани родитељи са малолетном децом, лица потпуно или 
делимично лишена пословне способности, особе са инвалидитетом, старе 
особе (Центар за заштиту у помоћ тражиоцима азила, 2015: 45). Рањивост, 
у овом случају, значи отежан приступ ресурсима кључним за преживљава-
ње и опоравак након елементарних непогода. У рањиве  категорије такође 
спадају неписмене особе. У Закону о ванредним ситуацијама, односно делу 
Закона који се односи на права и дужности грађана, предвиђено је да се у 
јединице опште намене цивилне заштите могу распоредити и здравствено 
способни мушкарци и жене који нису војни обвезници, а старости су од 16 
до 60 (мушкарци), односно од 16 до 55 година (жене). Обавезе служења у ци-
вилној заштити ослобађају се труднице, мајке, самохрани очеви и стараоци 
малолетника млађег од 15 година. Изузетно, у случају ванредне ситуације, 
када постоји потреба, могу се ангажовати и наведене особе чије је стручно 
знање од изузетне важности за интересе друштва, с тим да се тада обезбеђу-
је одговарајућа брига о њиховој деци (Закон о ванредним ситуацијама, Сл. 
гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/12). У делу који уређује цивилну заштиту 
предвиђена је евакуација којој по Закону подлежу: 1) мајке са децом до 15 
година старости, односно друга лица која су по закону дужна да се старају 
о чувању и неговању малолетника млађих од 15 година; 2) труднице; 3) бо-
лесна лица, лица са посебним потребама и друга лица којима је неопходна 
туђа помоћ и нега; 4) лица млађа од 16 година и старија од 65 година (му-
шкарци), односно 60 година (жене) (Закон о ванредним ситуацијама, Сл. 
гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/12). Даница Тодоров у публикацији „Родна 
равноправност и смањење ризика од катастрофа“ правилно примећује да 
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су ово једина места у Закону у којима се жене изричито спомињу, док не 
постоји ни начелно опредељење о равноправности жена и мушкараца нити 
системско увођење рода као опредељујућег чиниоца у поступцима спаша-
вања и отклањања последица. Она даље наводи да перспектива родне рав-
ноправности, односно укључивање жена и осталих категорија популације 
у смањење ризика, није институционализована у потпуности, осим у делу 
који се односи на права и одговорности грађана (Тодоров, 2015: 13). Закон 
о обнови након елементарне и друге непогоде, усвојен у децембру 2015. го-
дине, уређује поступак обнове и пружање помоћи грађанима и привредним 
субјектима који су претрпели материјалну штету услед елементарних и дру-
гих непогода. Овим законом јасно су прописана начела једнакости и забране 
дискриминације. Одредбама члана 6, којима је регулисано начело равно-
правности грађана у остваривању права на помоћ, прописано је да сваки 
грађанин остварује право на помоћ за случај елементарне и друге непогоде 
под условима и у поступку прописаним овим законом, равноправно са дру-
гим грађанима и без дискриминације по било ком основу, с тим што се не 
сматра дискриминацијом примена законом прописаних мера ради заштите 
посебно рањивих група и грађана. Такође, прописано је да ће се у обављању 
послова из овог закона надлежни органи посебно старати о остваривању 
принципа равноправности полова, а нарочито водити рачуна да ниједна 
одлука, мера или радња не подстиче или доводи до неповољнијег положаја 
жена (Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности, 
2015: 25). Позитиван пример је и Стратегија одрживог развоја за период 
од 2008. до 2017. године која препознаје родну равноправност као један од 
фактора друштвеноекономских услова и перспектива (Тодоров, 2015: 15). 
Затим, Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији који 
утврђују неколико задатака важних за остваривање родне равноправности, 
побољшање положаја жена и развоја концепта људске безбедности који су 
прилагођени специфичним потребама и проблемима грађана и грађанки 
(Тодоров, 2015: 15). Резолуција 1325 Савета безбедности Уједињених нација 
– Жене, мир, безбедност за период 2016–2020. године у стратешком циљу 
„Осигуравање задовољавајућег нивоа делотворне заштите жена и девојака 
од свих видова дискриминације, кршења женских људских права и родно 
заснованог насиља” предвиђа развијање едукативних активности о заштити 
жена и девојака од свих видова насиља у случају рата и ванредним ситуаци-
јама (Тодоров, 2015: 16).

ЖЕНЕ КАО ЖРТВЕ И АКТЕРИ УПРАВЉАЊА 
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Ризици и опасности од природних непогода и катастрофа неизбежни су 
и немогуће их је елиминисати. Опасности и потребе које настају у хитним 
случајевима могуће је адекватно проценити и планирати, а пажњу посветити 
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превенцији и поштовању потреба свих друштвених група. Главни природни 
ризици којима је Република Србија изложена јесу: велике кишне падавине 
које изазивају поплаве, олује, град, одроне и клизишта, велике количине 
снежних падавина и могућност снежних лавина, екстремно ниске или ви-
соке температуре, суше и могућност избијања шумских и пожара отвореног 
простора, земљотрес, епидемије сточних болести и друге појаве које могу да 
угрозе здравље и животе људи и изазову велику штету (Тодоров, 2015: 10). 
Иако елементарне непогоде погађају све категорије становништва, оне могу 
имати различите друштвене последице на мушкарце и жене, као и на осе-
тљиве групе становништва, због разлика у степену рањивости и њихове со-
цијалне искључености које битно утичу на њихову способност избегавања и 
санирања ризика. Родне улоге, друштвене норме и неравноправност између 
мушкараца и жена имају утицаја на изложеност ризику, перцепцију ризика, 
способност одговора на ризик и спашавање, као и различите психичке и 
физичке последице, али и на потенцијал за опоравак и обнову након еле-
ментарне непогоде (Баћановић, 2014: 7). У складу са наведеним јавља се дво-
струка улога и значај жена у ванредним ситуацијама. На првом месту, жене 
могу бити погођене самом ванредном ситуацијом, где долази до физичког 
повређивања, психичких тегоба изазваних евакуацијом, губитком дома, 
нестанком или смрћу члана породице, али и истовремено и жртве других 
кривичних дела, физичког насиља, сексуалног насиља, крађа, разбојништва, 
вербалних увреда у смештајним центрима. Са друге стране, жене се могу 
јавити као активни актери у управљању и отклањању последица ванредне 
ситуације, као припаднице Сектора за ванредне ситуације, организација 
цивилног друштва, Црвеног крста, медицинског особља, као добровољци 
и волонтерке. Пример улоге и значаја жена у ванредним ситуацијама је мај 
2014. године када су Србију погодиле поплаве које су проузроковале штету 
процењену на милијарду и 532 милиона евра, у којима је живот изгубила 51 
особа, од којих се 24 утопило. Поплавним таласом највише су биле погођене 
општине Обреновац, Свилајнац, Параћин и Крупањ, где су, осим поплаве, 
велике проблеме и штету причинила и клизишта (Баћановић, 2014: 7). Ујед-
но, ово је и пример разлике у изложености ризику од последица испољавања 
ванредне ситуације. У ситуацији непосредне опасности мушкарци су били 
у предности због располагања чамцима, основним знањем из одбране и за-
штите (посебно старији) и физичке спремности, што је условило да жене 
које су биле саме или са децом буду угроженије од оних које су у близини 
имале мушке чланове домаћинства. Породице без одраслих мушких члано-
ва много су више зависиле од организоване помоћи, али и од неформалне 
помоћи комшија, рођака и пријатеља. Мушкарци су били ангажовани на 
заштити од поплава, имали су више информација, а жене су у већем броју 
биле саме са децом у тренутку поплаве. У емоционалном стању жена и му-
шкараца током трајања непосредне опасности и након ње нема значајнијих 
разлика, али су жене истакле да би им била потребна психолошка подршка 
након евакуације, док мушкарци оцењују да им оваква подршка није по-
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требна. Потреба жена за психолошком подршком условљена је и бригом о 
деци и њиховом емоционалном стању. Процес евакуације потврђује да су, 
због недостатка ресурса, биолошких разлика и разлика у степену обучено-
сти, женама потребнија формална и стручна подршка, односно да је за жене 
посебно важна професионална и организована подршка која се односи на 
евакуацију и спашавање (Баћановић, 2014: 29). 

РОДНА ПЕРСПЕКТИВА У ПОЛИТИЦИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Потреба за укључивањем родне равноправности у политике управљања 
ризицима произашла је из препознавања чињенице да жене нису само једна 
од најугроженијих група које погађају природне и антропогене катастрофе, 
него њихове капацитете и вештине треба имати у виду и приликом креира-
ња процена и планова, у превентивним активностима, али и након настанка 
катастрофе. Оно што је уочено (а задржало је тренд до данас) јесте то да су 
жене у недовољном броју ангажоване у штабовима за ванредне ситуације., 
У циљу унапређења родне равноправности у превенцији и управљању ван-
редним ситуацијама, као и већој видљивости потреба жена, органи локалне 
самоуправе би требало: 

1. да у току израде докумената за процену ризика и управљање ван-ред-
ним ситуацијама изврше анализу капацитета и рањивости ста-нов-
ништва на нивоу локалних заједница – села, односно насеља; 

2. да попишу удружења жена и друга удружења грађана и њихове ка-
пацитете и да дефинишу могући допринос и задужења у случају ван-
редних ситуација; 

3. да успоставе јединице цивилне заштите2 опште намене и развију и 
одржавају сигурносне мреже на нивоу насеља – месних заједница, и 
именују поверенике међу којима ће жене бити равноправно за-сту-
пљене, чиме ће се јачати њихове лидерске могућности у заје-дници;

4. да испланирају и обезбеде обуку становништва о поступању у ван-
редним ситуацијама у које ће укључити жене; да осмисле планове ин-
формисања, узбуњивања и сл., који ће се ослањати на локалне мреже 
и контакте (Тодоров, 2015: 53). 

Приликом планирања превенције и управљања ванредним ситуација-
ма/елементарним непогодама, кључно је спровести анализу капацитета и 
рањивости различитих група становништва. Основ рањивости читаве по-
пулације у ванредним ситуацијама јесте недовољна информисаност и нера-
звијеност системског приступа информисању, као и неадекватна обученост 
становништва за поступање у ванредним ситуацијама. Нема јавно доступ-

2  Видети опширније о систему цивилне заштите у Републици Србији у: Јаковљевић, В. (2011). Цивилна 
заштита у Републици Србији. Београд: Факултет безбедности, Универзитет у Београду. 
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них родно осетљивих података о учешћу жена у управљању ванредним си-
туацијама, штети узрокованој поплавама и последицама на жене и мушкар-
це и дистрибуираној помоћи током санације и обнове, а који би омогућили 
анализу родних аспеката утицаја поплава и осигурали равноправност током 
периода санације. У оквиру планирања превенције и управљања ризицима 
потребно је извршити процену рањивости на локалном нивоу, сачинити 
базу ресурса и њихове доступности, испланирати и оспособити системе за 
упозоравање и испланирати механизме иницијалног одговора на локалном 
нивоу (Баћановић, 2014: 32). 

ЗАКЉУЧАК

Превенција, учествовање, заштита и опоравак, представљају фазе упра-
вљања и реаговања на ванредне ситуације које захтевају већу укљученост 
жена, посебно на нивоу локалне заједнице. Евидентно је да више жена и 
девојака морају да буду обухваћене обукама и укључене у процес доношења 
одлука (Хал, 1988: 9). Питања родне равноправности важан су предуслов 
за развој породице и друштва, посебно на нивоу локалних заједница, где је 
учешће жена у безбедности локалних заједница до сада било слабо видљиво. 
Рaзлог томе је што нa локaлном нивоу постоји врло мaло информaцијa о томе 
кaко су род и безбедност повезaни. Локaлнa телa зa родну рaвнопрaвност, 
чак и када постоје на локалном нивоу, недовољно су укљученa у решaвaње 
безбедносних проблемa женa у локaлним зaједницaмa, пa се безбедносни 
проблеми који произилазе из ванредне ситуације, виђени из родне перспек-
тиве, ретко узимaју у обзир приликом дефинисaњa приоритетa зa повећaње 
нивоa локaлне безбедности. Неопходно је поставити нове циљеве, чути глас 
жена и обезбедити вођство и утицај, односно унапредити положај жена у 
хијерархијском-вертикалном правцу. То значи да је потребно створити 
услове за већи број жена на позицијама управљачких и оперативних послова 
на локалном и вишим хијерархијским нивоима унутар система заштите и 
спашавања. Да би се обезбедила родна равноправност и применио родно 
осетљив приступ, кључно је (Баћановић, 2014: 32): успоставити систем оба-
везног укључивања жена у институције и тела која су надлежна за управља-
ње ванредним ситуацијама (кризне штабове на локалном нивоу), јединице 
цивилне заштите на локалном нивоу и структуре у оквиру Сектора за ван-
редне ситуације; израдити родно осетљиве планове заштите и спашавања 
на локалном нивоу уз консултације са женама и мушкарцима, кроз учешће 
женских организација и организација које заступају маргинализоване 
групе. Током израде локалних планова заштите и спашавања потребно је 
идентификовати рањиве категорије становништва, утврдити планове ева-
куације и смештаја евакуисаног становништва, у консултацији са женама и 
мушкарцима. Неопходно је дефинисати начине ефикасног информисања и 
упозоравања становништва о елементарним непогодама, водећи рачуна о 
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томе да информације буду доступне становништву без електричне енергије, 
неписменима, особама са инвалидитетом и женама које углавном бораве 
код куће. На националном, али и на локалном нивоу, потребно је дефини-
сати мере за остваривање родне равноправности током санирања последи-
ца елементарних непогода и дефинисати индикаторе којима би се пратила 
угроженост жена и мушкараца, али и ефекти мера санације и обнове на жене 
и мушкарце. У складу с тим, све податке о угрожености становништва и 
штети изазваној елементарним непогодама потребно је разврстати по полу 
и анализирати у циљу идентификације родних аспеката утицаја. Активније 
радити на укључивању, информисању и мотивисању становништва, по-
себно жена, у одлучивању и управљању природним ресурсима, заштитом 
животне средине и превенцији ризика од природних катастрофа.
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SUMMARY

This research analyzes the characteristics of gender and women’s vulnerability in 
emergencies, indicating the different terminology of the term emergencies. The 
authors discuss about management issues in emergency situations through a gen-
der sensitive prism with a focus on women and multiply vulnerable and margin-
alized groups as a category specifically affected by emergencies. They point out 
unrecognizable women and vulnerable groups in the strategic-doctrinal and nor-
mative legal acts which treat the area of emergency management while showing 
two perspectives and gender characteristics, women as victims of emergency sit-
uations and women as actors in the system of protection and rescue. The gener-
al conclusion is that the policy of management in emergency situations must be 
planned in accordance with gender-sensitive policies and human centric access 
aimed at vulnerable categories of citizens and citizens who are in multiple risk after 
the occurrence of emergency situation.
Key words: gender, women, management , politics, vulnerability.
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ИЗВОРИ УГРОЖАВАЊА БИОДИВЕРЗИТЕТА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Сажетак: У раду су анализирани појам биодиверзитета, као и извори његовог 
угрожавања. С обзиром на то да је тема комплексна, износимо анализу мера 
заштите биодиверзитета, примењујући методу дескрипције, с посебним 
освртом на анализу међународне политике у заштити биодиверзитета. Циљ 
овог рада је да се укаже на карактеристике овог појма, како би се што јасније 
разумели појмови који се користе у предметном раду. Предмет рада је, дакле, 
анализа биодиверзитета, почев од појмовног осврта, преко извора његовог 
угрожавања, па до мера заштите које се примењују ради његовог очувања. 
Полазећи од премисе да политика одрживог развоја налаже сваком појединцу 
да прихвати одговорност и препозна да су његови интереси неодвојиво 
повезани са интересима заједнице, одрживи развој треба посматрати као 
прилику да се креирају услови за бољи и квалитетнији живот. С тим у 
вези, смисао принципа одрживости у човековим активностима има значаја 
уколико је усмерен према очувању еколошке одрживости природе и живота 
на планети Земљи.
Биодиверзитет је од непроцењиве вредности зато што доноси велику добит 
човеку, првенствено јер представља основни људски ресурс. Из тог разлога 
је потребно примењивати и развијати мере заштите биодиверзитета како би 
се очувао, будући да су то данас најактуелнији и најзначајнији задаци светске 
науке и праксе у области заштите животне средине.
Кључне речи: биодиверзитет, угрожавање, мере заштите, животна средина, 
међународна политика

ПОЈАМ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И БИОДИВЕРЗИТЕТА

Једна од најзначајнијих карактеристика друге половине двадесетог века 
јесте успон и ширење еколошких идеја, а међу њима једно од значајнијих 

1  miroslava.gligoric@yahoo.com.
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места заузима идеја одрживог развоја. Ниједан озбиљан еколошки проблем 
не може бити решен ако се не сагледа из перспективе природних, технич-
ких, медицинских и друштвених наука. Примери природне или еколошке 
одрживости јесу прашуме и велики шумски системи који опстају вековима 
и који се сами обнављају кроз природне процесе одумирања и раста новог 
живог света у њима. Да би се што јасније разумео појам биодиверзитета, 
потребно је прво појаснити појам одрживог развоја из којег је проистекао. 

Одрживост или одрживи развој представља суштински предуслов, али и 
крајњи циљ ефикасне организације бројних људских активности на Земљи 
(Штрбац, Вуковић, Воза, Сокић, 2012: 18).

У Националној стратегији одрживог развоја Србије стоји дефиниција да 
је одрживи развој дугорочни концепт који подразумева стални економски 
раст који, између осталог, обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље 
коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота, 
и смањење загађења, као и спречавање нових загађења и очување биодивер-
зитета (НЦОР, 2008: 5).

Постоје три димензије значења појма одрживости: прву, најстарију, чини 
природна еколошка одрживост. Другу чини одрживост обновљивих ресурса, 
а трећу рационалније располагање необновљивим ресурсима и њихова суп-
ституција обновљивим изворима. Како закључује проф. др Вукашин Павло-
вић, смисао принципа одрживости у човековим активностима има значаја 
искључиво уколико је усмерен према очувању еколошке одрживости при-
роде и живота на Земљи. Ипак, прва формулација појма одрживости јавила 
се 1971. године на међународној конференцији у Ментону, где су се окупили 
стручњаци за људску околину. Тада је 2200 научника упутило апел Организа-
цији Уједињених нација упозоравајући на загађивање околине. Концепт одр-
живог развоја настао је као „одговор на велике еколошке дебате“ вођене од 
1968. године, као и с појавом првог извештаја Римског клуба који је објављен 
1972. године у књизи Границе раста (Павловић, 2011: 18–19).

Сузан Бејкер као принципе одрживог развоја наводи следеће: заједнич-
ка, али и дељива одговорност, међугенерацијска солидарност, солидарност 
унутар генерација, правда, партиципација, као и једанакост полова (Baker, 
2006: 26).

Према дефиницији из књиге Наша заједничка будућност „одрживи развој 
је развој који излази у сусрет потребама садашњице, а да не угрожава спо-
собност будућих генерација да задовоље своје сопствене потребе“ (УН, 1987).

У последњих двадесетак година глобални одрживи развој постао је је-
динствена платформа за креирање политике, под покровитељством Уједи-
њених нација. Од тада је почело све више да се говори о биодиверзитету, од-
носно о биолошкој разноврсности. Најједноставније речено, биодиверзитет 
представља разноликост живог света на планети Земљи. 

Термин биодиверзитет је релативно скоријег датума. Настао је 1986. го-
дине на састанку Националног форума за биодиверзитет, у Вашингтону, у 
организацији Националне Академије Наука (SAD) и Смитсонијевог инсти-
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тута. Овај појам је Конвенцијом о заштити биолошке разноврсности, која 
је прихваћена 1992. године на Конференцији о одрживом развоју у Рио де 
Женеиру, добио централни положај у биолошком, друштвеном, економском 
и политичком смислу (Радовић, 2011: 31).

Према Конвенцији о биодиверзитету, овај појам је дефинисан као свео-
бухватна разноликост и различитост живих организама, као и екосистеме 
и еколошке комплексе. (CBD, UNEP, 1992) Сам термин изведен је од грчке 
речи bios што значи живот и diversitas који означава разноврсност, те пред-
ставља, једноставно речено, биолошку разноврсност. Све је више аутора 
који поистовећују термин биодиверзитет са „животом на Земљи“ будући да 
опстанак човечанства зависи од биодиверзитета.

Проф. др Ивица Радовић је мишљења да је разноврсност живота на Зе-
мљи, као квантитативна и квалитативна категорија, упоредива једино са 
бесконачним бројем, те закључује да је читава планета заснована на разно-
врсности (Радовић, 2005: 17).

Постоје бројне дефиниције биодиверзитета, а једна од сликовитијих гла-
си да „биодиверзитет као кишобран покрива све оно што се односи на раз-
новрсност, разноликост и варијабилност живог света планете“ (Стевано-
вић, Радовић, 2001: 31). Према најобухватнијој дефиницији која је најшире 
прихваћена, биодиверзитет означава свеукупност гена, врста, екосистема и 
предела на Земљи. Тако из дефиниције појма биодиверзитета произилази да 
он обухвата три организацијска нивоа: генетички, специјски и екосистем-
ски. Сваки од ова три нивоа има свој просторни и временски континуитет 
на планети Земљи (Радовић, 2011: 34–35).

Генетички диверзитет подразумева укупну разноврсност гена, генетич-
ких информација. Носиоци ових информација су јединке сваке органске 
врсте. Специјски диверзитет представља укупан број органских врста од 
настанка живота на Земљи до данас, док екосистемски диверзитет означава 
укупну разноврсност биоценозе, станишта и еколошких процеса који до-
воде до остварења функционалности екосистема. Ова подела је изузетно 
значајна у примени мера њихове заштите.

У Републици Србији специјска разноврсност није довољно истражена, 
те не постоје прецизни подаци о броју таксона (врста и подврста). Но, пре-
ма постојећим подацима, званично је регистровано 44.200 таксона. Ипак, 
стручњаци из ове области сматрају да се може наћи око 60.000 таксона у 
Србији. Што се тиче екосистемске разноврсности, која се на територији 
Републике Србије може посматрати кроз разноврсност биљне заједнице, 
њену карту вегетације сачињава „мозаик екосистема“ састављен од шум-
ских, ливадских, жбунастих, мочварних, језерских и барских екосистема. 
Реч је о броју између 700 и 800 вегетацијских заједница класификованих 
у 114 редова, односно у 59 класа, те на 10 основних типова климазоналних 
екосистема и, напослетку, на 3 педоклиматска типа копнених екосистема. 
Генетичка разноврсност у Републици Србији недовољно је документована, 
јер није спроведено координисано истраживање у области мапирања ге-
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ном због дефекта стручних и техничких капацитета (Стратегија биолошке 
разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године, 2011: 
19–24). Ипак, као најважнији ресурси у Србији издвајају се шумски гене-
тички ресурси и генетички ресурси природних травњака, у оквиру којих 
доминирају биљни генетички ресурси дрвенастих биљака, као и крмних, 
лековитих и ароматичних врста (Радовић, 2011: 47).

Велики број врста још увек није откривен или није формално описан, те 
се не може са сигурношћу тврдити о тачном броју врста на Земљи. 

Процена је да укупан број врста на Земљи варира од око 3,6 милиона до 
117,5 милиона, са опсегом између 13 и 20 милиона (Hammond, 1995; Cracraft, 
2002). Биолози претпостављају да је до сада описано око 1,5 милиона вр-
ста, од тога је око 1 милион животињских и око 0,5 милиона биљних врста. 
Стога је важно проучавање и сагледавање диверзитета живих организама, 
будући да је све израженији процес нарушавања и уништавања природних 
станишта, било човековом делатношћу или путем различитих видова зага-
ђивања (Радовић, Петров, 1998: 3).

ИЗВОРИ УГРОЖАВАЊА БИОДИВЕРЗИТЕТА

Најчешће помињане еколошке претње у 21. веку јесу глобално загревање, 
губитак биодиверзитета, пораст броја становника, индустријска контами-
нација ваздуха и воде, климатске промене, еколошке избеглице, безбедност 
хране и ерозија земљишта.

Глобални екосистем, односно природни свет, извор је свих материјалних 
улагања која хране привредни подсистем и не може вечно да служи као ре-
сурс. Стога, потребно је прилагодити величину глобалне привреде могућ-
ностима екосистема.

Глобални развој, као и повећан економски раст, немогућ је без прекомер-
ног исцрпљивања природних богатстава, суровог напада на преостале врсте 
биљака и животиња, као и нарушавања природне способности планете да 
се обнавља. Нажалост, економски развој повећава негативан утицај наших 
економских активности на природну околину. Бројни су примери угрожа-
вања животне средине, а један од ужаснијих су на Тајвану и у Јужној Кореји. 

Под појмом угрожавање, проф. др Владимир Јаковљевић подразумева 
„опасности настале понашањем човека, природе или техничког система у 
дужем временском периоду и значајнијег обима“ (Јаковљевић, 2006: 134).

Нажалост, углавном је човек тај који деструктивно делује на животну 
средину. Својим деловањем утицао је, и наставља да утиче, на нестанак 
бројних органских врста. 

Колико је овакво човеково деловање на животну средину негативно, го-
вори и статистика по којој број изгубљених врста годишње износи 27.000, 
што ће рећи, 74 врсте дневно. Ако се настави овим темпом, процена је да би 
током 30 година могло да нестане 20% данашњих врста (Радовић, 2011: 37).
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Пре мање од две деценије, Питер Витусек, амерички еколог, заједно 
са својим колегама израдио је студију где је кроз мапе приказан човеков 
утицај на екосистеме. Закључци из ове студије, које су извели уз помоћ ди-
ректних и индиректних антропогених ефеката на Земљин систем, говоре о 
алармантним размерама човековог утицаја на Земљин екосистем. Oд стране 
човека присвојено је чак 40–50% укупне фотосинтезе на Земљи (Vitousek, 
1997: 494–499).

Почетак развоја дискурса о еколошкој безбедности отпочет је изве-
штајем Наша заједничка будућност, познатијег под називом Брунтландов 
извештај, објављеног 1987. године. Њиме је упозорено на опасност да би 
еколошка деградација и оскудица ресурса могли да доведу до нестабилно-
сти и сукоба (Ејдус, 2012: 195).

До данас, угрожене су бројне животињске врсте, а атмосфера је преопте-
рећена отпадом. Посебно су угрожена „глобална добра“: Антарктик, океан-
ске дубине и тропске шуме. Прекомерном употребом хемијских препарата 
све се више уништава обрадиво земљиште, а многи градови су обавијени 
нездравом атмосфером. Поред природних катастрофа и глобалног загрева-
ња, утицај на мењање климе има и ефекат стаклене баште, која прети да 
уништи бројне биљне и животињске врсте. Глобално загревање може да 
произведе доста различитих временских непогода, као што су суше, попла-
ве, олује, које проузрокују велике економске губитке. 

Глобално загревање утиче на повећање температуре на Земљи за 0,3 до 
0,6 степени Целзијусових у последњих сто година. То утиче на промену кли-
ме која, између осталог, може да доведе до повећања нивоа океана за педесет 
сантиметара до два метра (Тaylor, Sato, 2000: 25–47).

Eколошке претње могу се класификовати у три групе. У првој су претње 
које људске активности нису изазвале (вулканске ерупције, тајфуни, земљо-
треси). У другу групи спадају претње које је изазвао човек, али којим није 
угрожен опстанак цивилизације (загађење мора, исцрпљивање неких ре-
сурса). Трећу групу сачињавају претње које је изазвао човек и које угрожа-
вају човечанство (глобално загревање, подизање нивоа мора) (Ејдус, 2012: 
201–202). 

Један од механизама за објашњење брзих промена климатског система 
у прошлости јесте поремећеност „термохалинске циркулације“ постојећег 
океанског система. Због свеже воде са Гренланда долази до повећане темпе-
ратуре или смањења салинитета који може да успори или заустави циркула-
цију, те тако да изазове бројне климатске промене у разним деловима света 
(Dalby, 2012: 351–352).

Према мишљењу проф. др Дејане Димитријевић: „један од најозбиљни-
јих ризика климатских промена може да буде њен утицај на учесталост и 
интензитет опасних догађаја.“ Она наводи да постоје докази да пораст тем-
пературе утиче на повећање интензитета урагана, тајфуна, као и тропских 
олуја (Димитријевић, 2010: 133).
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Како сматра Бери Бузан „безбедност животне средине се односи на одр-
жавање локалне и планетарне биосфере као суштинског система подршке, 
од кога зависе сви остали људски подухвати.“ Према његовом мишљењу, 
референтни објекат у еколошком сектору представља животна средина, која 
је предуслов људске цивилизације (Buzan, 1991: 19–20). 

Према бројним анализама експерата за заштиту животне средине, нема 
неког видљивијег помака у побољшању еколошке ситуације, већ је, напро-
тив, примећено њено погоршање. Реч је о уништавању шума, претераној 
експлоатацији фонда риба и нестајању природних станишта због изградње 
путева, хотела, зграда, индустријских објеката, као и тржишних центара 
(Унковић, 2012: 19). 

Уништавање шума, као и шумски пожари, доводе до продукције угљени-
кових оксида који не премашују њихову потрошњу у процесу фотосинтезе. 
То доводи до угрожености живог света на Земљи по два основа: смањење 
процената кисеоника и повећање процената угљен-диоксида, односно про-
цес „стаклене баште“. Последица овог процеса је повећање просечне темпе-
ратуре и отапање леда на Земљи, што даље узрокује поплаве великих разме-
ра и еколошке поремећаје који могу да угрозе живот на Земљи (Јаковљевић, 
Карабасил, 2007: 23).

Претерана обрада земљишта и испаша могу довести до исцрпености зе-
мље, чија су последица ерозије и клизишта. Такође, смањење површина под 
обрадивим земљиштем узрок је све већег и незаустављивог раста пустиња. 
Сеча дрвећа изазива ерозију тла и клизишта која доводе до изливања река 
и поплава. Велика концентрација индустријских активности и саобраћај 
производе велике количине загађивача ваздуха, што доводи до загађивања 
атмосфере, као и површинских вода. Потрошачки и индустријски начин 
живота прете угрожавању биодиверзитета.

Основни фактори који доводе до губитка биодиверзитета дефинисани 
су скраћеним акронимом HIPPO где H (Habitat alteration) означава изме-
ну/промену станишта, I (Invasive species) представља инвазивне врсте, P 
(Pollution) означава загађивање, P (Population growth) значи популациони 
раст органске врсте Homo sapiens, и O (Overexploitation) представља прете-
рану експлоатацију (Радовић, 2006: 197).

У Стратегији биолошке разноврсности Републике Србије за период од 
2011. до 2018. године наведени су директни и индиректни фактори угрожа-
вања биодиверзитета у Републици Србији. У директне факторе угрожава-
ња спадају: притисци – нестајање, фрагментација и деградација станишта 
(конверзија аутохтоних станишта за сврхе пољопривреде, шумарства, 
становања и комерцијалне употребе; измена режима протока у природним 
водотоковима; изградња, употреба и одржавање саобраћајне инфраструк-
туре; сеча дрвећа; прекомерна испаша и одсуство испаше; рударство; тури-
зам и рекреација у природи); смањење популација дивљих врста (претерано 
искоришћавање и незаконито сакупљање дивљих биљних и животињских 
врста; лов и риболов; сакупљање биљних и животињских врста); загађење; 
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инвазивне, алохтоне врсте и генетски модификовани организми, као и кли-
матске промене; и утицаји – пољопривредног сектора, сектора шумарства, 
сектора за управљање водним ресурсима, саобраћајног сектора, рударског 
сектора, сектора за управљање природним ресурсима, инвазивних врста и, 
напослетку, климатских промена. Индиректни фактори угрожавања биоло-
шке разноврсности у Републици Србији јесу: неефикасан, као и неадеква-
тан систем заштићених подручја, недостатак препознавања и разумевања 
економске вредности биодиверзитета, неадекватни правни механизми и 
финансирање очувања биодиверзитета – слабо спровођење постојећих 
механизама, недовољна интегрисаност биодиверзитета у секторске зако-
не и политике, непостојање информација, капацитета и координације у 
управљању и очувању биодиверзитета, и низак ниво јавне свести о значају 
биодиверзитета (Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за 
период од 2011. до 2018. године, 2011: 54–69).

У центру наше пажње требало би да се нађе губитак биодиверзитета, од-
носно изумирање органских врста које, човековом непажњом, неповратно 
нестају са планете Земље.  

Према проф. др Радовићу, истребљивање органских врста, због уништа-
вања њиховог станишта, могло би да „распара“ природни свет (Радовић, 
2006: 196). На овом месту потребно је истаћи допринос који су биолошкој 
разноврсности на Земљи дали Norman Muers, енглески еколог, и његови 
сарадници, као и Conservation International, индентификујући 25 врућих 
тачака („hot spot“). Спречавање ишчезавања већег броја ендемичних врста 
може се остварити заштитом управо ових 25 врућих тачака биодиверзитета. 
Поједини делови територије Републике Србије, као део Балканског полуо-
стрва, припадају једној од 25 врућих тачака биолошке разноврсности Земље 
(Радовић, 2005: 43–45).

Велику одговорност у очувању биолошке разноврсности има управо Ре-
публика Србија због значајног броја ендемичних биљних и животињских 
врста које су настањене на њеној територији (Стратегија биолошке разновр-
сности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године, 2011: 70).

Према Светскoj унији за заштиту природе (IUCN, 2007), на ивици опстан-
ка су следеће врсте означене као изузетно угрожене: 1/4 свих врста сисара, 
1/8 свих врста птица, 1/3 свих врста водоземаца, 1/3 голосеменица, као и 2/3 
скривеносеменица. Према Црвеној листи угрожених врста Светске уније за 
заштиту природе, од 19. века до данас ишчезло је 799 врста (The IUCN Red 
List, 2013). Новији подаци говоре да је угрожено нешто преко 38.000 врста 
(Baillie, J.E.M., Hilton–Taylor, C., Stuart, S.N., 2004). 

Човек је својим активностима знатно изменио првобитни састав атмо-
сфере, хидросфере и литосфере, при чему је и довео у питање опстанак 
бројних биолошких врста. Стога, није зачуђујуће то што се на почетку 
трећег миленијума суочавамо са еколошким проблемима, чије решавање је 
предуслов опстанка и развоја биолошке разноврсности на Земљи (Књига 
апстраката, 2011: 21).
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Прокламацијом УН 1989. године за „Internatiomal Decade for Natural 
Disaster Reduction“, долази до изражаја употребљени термин „disaster“, пре 
него термин „catastrophe“. Jасно је да су УН желеле да избегну употребу речи 
катастрофа јер се она „увек тиче људи који их дефинишу, трпе их и изази-
вају“. Истина је и то да је човек у стању да „затвори очи“ пред очигледним 
људским грешкама. Након што су УН 1997. године усвојиле Кјото протокол, 
Конвенцију о климатским променама, тржиште компензација емисије CO2 
уз употребу занимљивог речника доживело је експоненцијални развој: зага-
ђивачи добијају сертификате назване „индулгенцијама за животну средину“ 
(Валтер, 2012: 287,219).

Како каже Урлих Бек: „Проблеми животне средине нису проблеми који 
се одвијају у околини, они су неоспорно – по својој генези као и по свом 
облику – друштвени проблеми, проблеми човека, који се тичу његове исто-
рије, његових услова живота, односа према свету и стварности, његове еко-
номске, културне и политичке организације“ (Beck, 2001: 148). Из наведеног 
можемо констатовати да је у природи све подједнако вредно, те да не би 
требало да категоришемо животну средину према томе шта је у њој потреб-
но да сачувамо, а шта не. Јер, не може човек себи да додели тако важну улогу 
– да буде тај који ће одлучивати шта у природи није вредно пажње и може 
да изумре или да буде уништено. 

Тренутна биолошка разноврсност на Земљи може се представити као 
разлика између специјације – процес настанка нових врста и изумирања – 
ишчезавања органских врста (Радовић, 2005: 33). 

Да закључимо, угрожавање биодиверзитета јесте немарни и намерни 
процес угрожавања биолошке разноврсности искључиво од стране човека.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА

Требало би да имамо свест о томе да наша животна средина постаје све 
мање способна да поднесе растући утицај наших економских активности. 
Зато је потребно почети са планским смањењем негативног утицаја. 

Заштита биодиверзитета означава скуп мера и поступака којима се 
угрожене биљне и животињске врсте штите од штетног човековог утицаја. 
Те мере су груписане у три основне целине: 1. научна основа за заштиту 
угрожених врста, 2. правна заштита угрожених врста, 3. практичне мере 
заштите угрожених врста. Практичне мере заштите биодиверзитета су: 
„In situ“ заштита (очување и опоравак врста на њиховом природним ста-
ништима), „Еx situ“ заштита (низ метода за преношење, размножавање и 
очување врста ван њиховог природног станишта), реинтродукција – метод 
заштите биолошке разноврсности вештачким враћањем врста на природна 
станишта са којих су ишчезла, интродукција – вештачко насељавање врсте 
на простор на којем раније није живела, и едукација и презентација – сазна-
ња и резултати у области биолошке разноврсности објављена у пригодним 
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публикација, снимљена у ТВ емисијама, излагана на предавањима и изло-
жбама (Цветковић, 2014: 58–60).

У Просторном плану Републике Србије 2010-2020, одрживо коришћење 
биолошких ресурса наводи се као основни циљ заштите и унапређења био-
диверзитета уз поштовање следећих критеријума: одрживост, количина, 
употребљивост, угроженост и осетљивост, као и обновљивост биолошких 
ресурса (Просторном плану Републике Србије 2010–2014–2020, 2011: 104).

Пре више од деценију, Каплан је своју забринутост везано за животну 
средину исказао кроз чланак Тhe Coming Anarchy објављеног у часопису 
Atlantic Monthly где, између осталог, каже да је: „време да се животна среди-
на разуме према ономе што јесте: питање националне безбедности на почет-
ку двадесет првог века (Kaplan, 1994: 58). На овом месту потребно је истаћи 
став проф. др Радовића о заштити биолошке разноврсности у савременом 
добу. Он сматра да је биодиверзитет постао једна врста еколошке идеологије 
(Радовић, 2005: 18).

Извештајем  Римског клуба из 1972. године, под називом Границе раста, 
почело се са ограничавањем сливника, односно ресурса. Због тога се свест 
о потреби за ограничењем раста протока сировина повећала. Потребно је 
одлучити се и за смањење размера привреде како би се спречиле тегобе си-
ромашних земаља.

Једна од мера заштите биодиверзитета јесте пошумљавање. Шуме има-
ју вишеструку функцију у екосистему. Тако се један од важнијих задатака 
човечанства у очувању животне средине односи на заустављање раста пу-
стиња. Управо су шуме те које могу да спрече ширење ове појаве. Такође, 
важно је поменути и то да неке површине покривене шумом представљају 
и националне паркове, који имају функцију заштите угрожених биљака и 
животиња. 

Питер Глејк је са својим колегама истраживачима проширио концепт 
„меки пут“ који је, седамдесетих година прошлог века, сковао Ејмори Ло-
винс. Овај термин означава „свеобухватни приступ управљању водама, 
планирању и употреби који користи инфраструктуру водних ресурса, али 
у комбинацији са побољшањем у смислу укупне продуктивности употребе 
воде, паметне примене економије за подстицање ефикасности и правичне 
употребе, иновативних технологија, као и снажног учешћа локалних зајед-
ница и корисника вода у доношењу одлука (Димитријевић, 2010: 137).

Из свега наведеног потребно је схватити да се убрзано повећава потреба 
за водом, а да њено коришћење водни ресурси не могу да изнесу. Стога је 
важно придржавати се оваквих и сличних мера, тако да се количина воде 
одржи у оној мери колико је потребно да задовољи све на планети Земљи. 

Стратегија очувања биолошке разноврсности види се у заштити поје-
диначних органских врста, као и природних екосистема, која представља 
одрживо коришћење и унапређење природних биолошких ресурса. 
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Подаци о решавању проблема заштите врста и њихових станишта садр-
жани су у специјализованим публикацијама под називом Црвене листе и 
Црвене књиге. Црвене листе садрже основне податке о присуству и степену 
угрожености врста у одређеној територији, у виду табела. Црвене књиге са-
држе податке о особинама врста, њиховој угрожености и факторима, као и 
предлоге мера за њихову заштиту. 

Девет основних категорија угрожености постоји у оквиру Црвене листе: 
ишчезла (ЕX ), таксон ишчезао у природи (EW), крајње угрожени таксон 
(CR), угрожени таксон (EN), рањив таксон (VU), таксон у нижем степену 
опасности – са три поткатегорије (LR), као и две додатне IUCN категорије 
(DD и NE). У Србији су, према светској листи IUCN за 2011. годину, издво-
јене угрожене врсте из категорија CR, EN и VU, са укупним бројем од 50 
таксона. До сада су у Србији објављене само Црвена књига биљака 1 („Иш-
чезли и крајње угрожени таксони“) и Црвена књига дневних лептира (Завод 
за заштиту природе Србије, 2012: 46–47).

У Републици Србији је заштита биолошке разноврсности правно регу-
лисана Законом о заштити природе и Законом о заштити животне средине, 
као и другим законским и подзаконским актима (Службени гласник РС, 
бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010). Неки од тих аката у области заштите био-
диверзитета јесу: Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, број 135/04), Закон о процени утицаја на животну 
средину (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 36/09), Закон о националним 
парковима (Службени гласник РС, бр. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94, 
101/05 и 36/09), Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 
(Службени гласник РС, бр. 36/09), Закон о просторном плану РС од 2010. 
до 2020. године (Службени гласник РС, бр. 88/10), и други (Стратегија био-
лошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године, 
2011: 42).

Заштићена природна добра су: заштићена подручја (строги и специјал-
ни резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено ста-
ниште, предео изузетних одлика, парк природе), заштићене врсте (строго 
заштићена дивља врста, заштићена дивља врста) и покретна заштићена 
природна документа. Заштићена подручја обухватају укупну површину од 
518.204 ha, што је 5,86% укупне територије Србије (Стратегија биолошке 
разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године, 2011: 
29). Просторним планом Републике Србије 2010-2020 предвиђа се повећање 
укупне површине Србије под заштитом природног наслеђа до 12% терито-
рије (Просторни план Републике Србије 2010–2014–2020, 2011: 103). Усваја-
њем Закона о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године 
и Стратегије просторног развоја РС 2010–2014–2020. године, просторни 
план је усмерен на уређење простора Србије, као и на друге области развоја 
које су у њему садржане (Стратегија биолошке разноврсности Републике 
Србије за период од 2011. до 2018. године, 2011: 44). Концепција просторног 
развоја Републике Србије обухвата заштиту, очување и коришћење природ-
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ног и културног наслеђа, као и предела „у односу на регионалне и локалне 
специфичности и циљеве просторног развоја појединих делова Републике 
Србије“ (Просторни план Републике Србије 2010–2014–2020, 2011: 103). 

Акциони план за спровођење Стратегије биолошке разноврсности Репу-
блике Србије за период од 2011. до 2018. године састоји се од активности, 
носиоца послова, рокова извршења и извора финансирања (Стратегија био-
лошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године, 
2011: 88). Стратегијом биолошке разноврсности Републике Србије за период 
од 2011. до 2018. године утврђени су међународни и национални циљеви за 
очување биодиверзитета.

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА У ЗАШТИТИ БИОДИВЕРЗИТЕТА

Прва конференција Уједињених нација о заштити људског окружења одр-
жана је у Стокхолму 1972. године. Резултат ове конференције било је фор-
мирање Програма Уједињених нација за околину (UNEP). Идеја о одрживом 
развоју први пут се појављује у јавности 1980. године, када је објављена у 
документу World Conservation Strategy. Овај документ је донет и објављен од 
стране невладине организације Међународне уније за конзервацију приро-
де и природних ресурса (IUCN) у сарадњи са Програмом Уједињених наци-
ја за околину (UNEP), као и Светским фондом за дивљину (WWF). Наиме, 
Међународна унија за заштиту природе (IUCN) бива основана 1948. године 
у Фонтенблоу, и све до данас је једна од водећих институција које се залажу 
за заштиту природе и биодиверзитета, са бројем од преко хиљаду чланица. 

Декларацијом о очувању флоре, фауне и њихових станишта усвојеном од 
стране Економске комисије за Европу УН (ECE) 1988. године, регулисана су 
правила понашања према угроженим врстама флоре и фауне од међународ-
ног значаја, ради њиховог очувања. 

Следеће Конвенције значајно су допринеле међународној борби за очува-
ње биодиверзитета: Конвенција о међународној трговини угроженим врста-
ма дивље флоре и фауне – CITES, Koнвенција о светској баштини (UNESKO), 
Конвенција о заштити европској живог света и природних станишта, као 
и Конвенција о очувању биодиверзитета. 

Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и 
фауне – CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) познатија је као Вашингтонска конвенција из 1973. 
године. То је споразум којим се обезбеђује међународна сарадња у заштити 
одређених врста дивље флоре и фауне од прекомерне експолатације путем 
међународног промета. Затим, Koнвенција о светској баштини (UNESKO) 
донета је у Паризу 1975. године. Њоме се штити културно и природно насле-
ђе од велике светске вредности. У Србији су на UNESKO листи светске кул-
турне баштине уписани: Стари Рас са Сопоћанима, манастир Студеница, 
манастир Дечани, манастир Грачаница, Пећка патријаршија и Црква бого-



168

Мирослава ГЛИГОРИЋ

родица Љевишка, затим Царска палата Феликл Ромулијана код Гамзиграда. 
За резерват биосфере у Републици Србији је 2001. године проглашено по-
дручје планине Голије, а предложено је још неколико националних паркова, 
резерват природе и споменик природе који чекају за упис у UNESCO листу. 
Конвенција о заштити европској живог света и природних станишта или 
Бернска конвенција (Convention on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats) из 1979. године јесте споразум о очувању врста флоре и 
фауне, као и њихових станишта у природи. Конвенција о очувању биодивер-
зитета донета је у Рио де Женеиру, 1992. година, којом се истиче важност 
очувања биолошке разноврсности на планети Земљи (Заштита и очување 
биодиверзитета).

Проф. др Стевановић, поред горе поменутих конвенција наводи још неке 
од кључних конвенција које су, све заједно, значајно допринеле формирању 
јединствене мреже нормативних аката, тако да се и правно обезбедило очу-
вање биодиверзитета и коришћење биолошких ресурса. Реч је о следећим 
конвенцијама: Конвенција о биолошкој разноврсности (CBD – Convention 
on Biological Diversity), Бонска Конвенција о заштити миграторних врста 
(CMS – Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals), 
као и Рамсарска конвенција о влажним стаништима (Convention on 
Wetlands of  International Importance) (Стевановић, 2005).

Генерална скупштина Уједињених нација формирала је 1983. године 
Светску комисију за околину и развој која је донела извештај под називом 
„Наша заједничка будућност“. Извештај је послужио као основа за Еколо-
шки самит одржан у Рио де Женеиру 1992. године.

Тада је усвојено неколико важних докумената чија важност и данас није 
изгубила на значају. Агенда 21 је документ који је формулисао стратегију о 
потребним променама према природи и развоју у 21. веку. За његову реа-
лизацију је формирана посебна комисија – Комисија Уједињених нација за 
одрживи развој (Павловић, 2011: 21–22).

На историјској конференцији УН - Самит о Земљи, донети су следећи 
документи од изузетне важности: Декларација о животној средини и развоју 
(Рио декларација), Агенда 21 (програм активности за 21. век), Конвенција о 
промени климе, Конвенција о биолошкој разноврсности (биодоверзитет) и 
Принципи о управљању, заштити и одрживом развоју свих типова шума. 

На састанку одржаном у Женеви 2010. године, покренута је иниција-
тива за проглашење УН међународне декаде биодиверзитета у периоду 
2011–2020. На Конференцији у Нагоји (2010. године) иницијатива је добила 
подршку у потпуности. Тада је донет и план за период 2011–2020 године, 
познатији као Аичи циљ. Државе чланице Конвенције о биолошкој разновр-
сности договориле су се око 20 циљева. Један од њих је да се до 2020. године 
заустави нестанак угрожених врста. Генерална скупштина УН је исте године 
прогласила период 2011–2020 за УН декаду биодиверзитета (Радовић, 2011: 
56–58).
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УН су, ради повећања свести о значају очувања биодиверзитета, прогла-
силе 22. мај Међународним даном заштите биолошке разноврсности. 

Заштита и очување неких од најважнијих европских станишта и врста 
јесте главни циљ еколошких мрежа. Мреже које делују на тлу Европе су: 
Паневропска еколошка мрежа, НАТУРА 2000 и ЕМЕРАЛД мрежа (Радовић, 
2011: 53). У Србији је за ЕМЕРАЛД еколошку мрежу предвиђено 61 подруч-
је од изузетног значаја за заштиту и очување биолошке разноврсности на 
површини од 11,54% територије. Еколошка мрежа НАТУРА 2000 у Србији 
дефинисана је Законом о заштити природе, којим се предвиђа да ће постати 
део европске еколошке мреже. У Србији је реализован Twining пројекат у 
сарадњи са Заводом за заштиту природе којим су започете активности у 
изради акционог плана за успостављање еколошке мреже Натура 2000 у РС 
за период 2011–2020. године. Европски центар за заштиту природе (ЕCNC) 
био је, у периоду од 2003. до 2006. године, координатор пројекта за оцртава-
ње контура Паневропске еколошке мреже у југоисточној Европи, у којем је 
учествовала и Република Србија. Обележена су кључна природна подручја 
од европског значаја, постојећи коридори између тих подручја са местима 
за нове коридоре које треба успоставити (Завод за заштиту природе Србије, 
2012: 59–62).

Европска унија (ЕУ) је дефинисала у неколико одредаба Уговора о функ-
ционисању ЕУ и Уговора о ЕУ у контексту циљева ЕУ у области животне 
средине. Стратегија одрживог развоја ЕУ састављена је од стратешких до-
кумената као што су: Стратегија за интеграцију политике у области жи-
вотне средине у политике ЕУ, Стратегија о одрживом коришћењу природ–
них ресурса, Стратегија о превенцији и рециклирању отпада, Технологије 
животне средине за одрживи развој, Унапређење корпоративне друштвене 
одговорности. Ова Стратегија садржи опште и оперативне стратешке циље-
ве. Неки од оперативних циљева су: успоравање даљих губитака биодивер-
зитета, допринос ефективном постизању 4 глобална циља УН о шумама до 
2015. године, избегавање стварања отпада, и други (Водич кроз ЕУ полити-
ке, 2014: 41–43). 

Римским уговором, којим је основана Европа, политика Уније у области 
животне средине заснована је на: принципу предострожности и превентив-
не акције, на принципу коректности по приоритету на извору, угрожава-
ња животне средине, и на принципу „загађивача – платише“ (Benchmann, 
Mansuy, 2002: 19).

У Србији је Програмска канцеларија IUCN за југоисточну Европу осно-
вана 2004. године. IUCN SEE примењује стратегију „Заштита без граница“, 
заснована на прекограничној сарадњи и заштити биодиверзитета, на осно-
ву циља европског програма – очување биодиверзитета. 

Република Србија је потписивањем и ратификацијом SEECAP деклара-
ције (Declaration South Eastern Europ Common Assessment Paper on Regional 
Security Challenges and Oportunities, 2001) преузела обавезе из области бе-
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збедносне процене ризика, изазова и опасности, али и спречавање могуће 
регионалне безбедности (СВАРОГ, 2011: 73).

Трећи Светски конгрес биодиверзитета одржан је 2015. године на Мокрој 
гори, у Србији, под називом „Интегрисане стратегије за очување угроже-
ног биодиверзитета и геодиверзитета у циљу глобално одрживог развоја“. 
Значај овог догађаја огледа се у истакнутој потреби међународног очувања 
биодиверзитета кроз науку. 

Како не постоји једна стратегија која се показала као одрживо решење у 
заштити биодиверзитета, проф. др Радовић закључује како би најбоља стра-
тегија заштите биолошке разноврсности била комбинација више стратегија 
састављених од следећих критеријума: богатство врста одређеног подручја, 
степен ендемизма и тип/јединственост станишта (Радовић, 2005: 45).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Један од најважнијих, а уједно и главних задатака у глобалној заштити 
природе, јесте очувања биолошке разноврсности, односно биодиверзитета. 
Полазећи од премисе да је биодиверзитет темељ здравља планете, може се 
рећи да представља мрежу живота, јер директно утиче на живи свет на Земљи. 

Стога, важно је истаћи колики је значај организовања честих семина-
ра и конференција о овој, животно важној теми, како би се, на тај начин, 
допринело ширењу свести о преузимању индивидуалне, али и колективне 
одговорности за деловање на том пољу. 

Како је дошло време у којем природа мора да се брани од човека, рође-
не су нове идеје ради њеног очувања. С тим у вези, идеја одрживог развоја 
искључиво зависи од учествовања грађана, као и степена демократичности 
унутар друштва. Зато је важно да преузмемо иницијативу за спровођење 
политике очувања биолошке разноврсности, како бисмо на време спречили 
потенцијалне озбиљније проблеме који представљају опасност по безбед-
ност живог света на планети. 

Мере заштите и очувања биодиверзитета састоје се од низа поступака 
којима се живи свет на Земљи штити од човековог негативног утицаја. Те 
методе залазе у различите области као што су наука, права и примењена 
биолошка дисциплина. Ипак, на свим нивоима, у институцијама не постоје 
довољно унапређени технички и управљачки капацитети за очување био-
диверзитета.

Иако постоје дугорочни планови за заштиту биолошке разноврсности, 
неопходно је придржавати их се у потпуности, како би се, што прецизније, 
могли утврдити недостаци на основу чега је могуће даље развијати инова-
тивније методе у овој области. 

Достизање заштите и очувања биодиверзитета изузетно је важно, како за 
појединца, тако и за друштво у целини, јер не само да би оправдало људско 
постојање на Земљи већ би и спречило даље угрожавање биолошке разно-
врсности која представља основни људски ресурс. 
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SOURCES OF THREATS TO BIODIVERSITY AND PROTECTION MEASURES

SUMMARY

The concept of biodiversity, as well as sources of its endangering, has been ana-
lyzed in this paper. Regarding the fact that the topic is complex, we have present-
ed the analysis of measures of biodiversity protection, by applying the descriptive 
method, with special attention paid to the analysis of international politics in bio-
diversity protection. The aim of this work is to point to the characteristics of this 
term in order to understand the terms, which are used in the paper, more clearly. 
Therefore, the topic of this work is the analysis of biodiversity, starting from the 
term review, through the sources of endangering, and to the measures of protec-
tion, which are applied in order to preserve it.
Starting from the premise that the policy of sustainable development orders each 
individual to accept responsibility and to recognize that their interests are insepa-
rably connected with the interests of a community, sustainable development should 
be observed as a chance to create conditions for better life quality. In this regard, 
the sense of the sustainability principle in human activities has significance if it is 
aimed at preserving ecological sustainability of nature and life on the planet Earth.
Biodiversity is of priceless value, because it brings great well-being to a man, pri-
marily, because it presents a basic human resource. Due to that reason, it is neces-
sary to apply and develop the measures of biodiversity protection in order to pre-
serve it, since they are today the most current and most important tasks of world 
science and practice in the field of human environment protection.
Key words: biodiversity, endangering, protection measures, environment, interna-
tional politics.
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THE IMPACT OF CLIMATIC FACTORS ON OFFENCES  
AGAINST THE PERSON

Summary: Introduction/goal. This paper focuses onthe criminogenic factors that 
influence the perpetrating of criminal acts or criminal behavior. The aim of this 
research is to determine thecausal relationship between climatic factors and crim-
inal offences against the person. 
The methodology. The data was collected using the following methods: the exami-
nation of separate criminal acts, document analysis, the exploratory interview, and 
statistical methods.
The results.Out of 94 criminal acts of first- and second-degree murder committed 
on the territory of Montenegro between 1 January 2007 and 31 December 2011, 
31% were committed in the months of April and May. In the same period, 26.23%of 
attempted murderswere committed in these two months. Out of 94 convicts serv-
ing a sentence, 24 (25.53%) committed the offence in April and May.
The conclusion:This research proves a statistically significant causal relationship 
between climatic factors and offences against the person.
Key words: climatic factors, criminal offence, murder, causal relationship

INTRODUCTION

In the course of its development, criminology has offered various explanations 
of crime causation. Criminogenic factors include all criminologically relevant in-
ternal and external factors which play a part in the process of criminogenesis – the 
emergence of criminality both as a mass phenomenon and as a specific manifesta-
tion of criminal behavior.Modern criminology begins with two groups of causes 

1 VelimirRakočević, PhD, professor of criminology and criminal law, Milana Rakočevića bb, 20000 Podgorica, 
Montenegro; phone + 382 69 38 52 68; e-mail veljorakocevic@yahoo.com.
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of crime. The first group consists of homicidal factors relating to the personality 
of the perpetrator and constitutes endogenous etiology. The second group com-
prises the impact of the environment on criminal behavior and constitutes exog-
enous etiology. The factors of criminality cannot be considered separately and 
represent a functional unity. This means that criminal behavior is affected by the 
factors present in the personality of the perpetrator as well as by environmental, 
microgroup, and macrogroup factors that have social characteristics. Depending 
on the type of the criminal act, external factors may have an impact on internal 
factors, although their impact is not identical (Rakočević, 2012: 140). 

The immediate causes of criminal behavior are separated into the causes that 
relate to a larger number of criminal acts and to causes that relate to a specific 
category of offences(Milutinović, 1990:213).

The causes of criminal behavior represent the circumstances under which a 
criminal act has been carried out. The motivation for criminal behavior repre-
sents encouragement for thecriminal acts to be perpetrated. Criminal behavior is 
influenced by specific circumstances or a specific situation. Obviously, we cannot 
explain criminal behavior with a single factor; we therefore need to begin by con-
sidering the interaction of various risk factors.29°16’

Numerous authors agree that the social environment has a specific impact on 
criminality because there isa relationship between the offender and the environ-
mentand consider the social environment to be the central setting where crimino-
genic factors manifest themselves (Quetelet,1831). External and environmental 
factors include natural, macrosocial, and microsocialfactors which influence this 
socially detrimental phenomenon. The most prominent natural factors influenc-
ing the criminogenic process are location and climate. Montenegro is a country 
situated in southeast Europe on the coast of the Adriatic Sea. It extends between 
41°51’ and 43°33’ of northern geographic latitude. It has a Mediterranean climate 
with warm and dry summers and relatively mild winters. The Montenegrin cli-
mate is also influenced by large bodies of water (the Adriatic Sea, LakeSkadar), 
a great ingress of seawater into the land (the Bay of Kotor), as well as mountains 
and mountain ranges (Durmitor, Bjelasica, the Prokletije). Large bodies of water, 
the height and position of the mountains, and the relief affect the climate creating 
a substantial difference between the coast and the mountainous regions with nu-
merous climatic variations between them. The average annual air temperature on 
the coast ranges from 4.6 °C to 15.8 °C.

Therate of murder in Montenegro is measured throughthe number of per-
sons deprived of life in relation to 100,000 citizens and it ranges from 3.5 to 5% 
depending on year of observation. It is worth emphasizing that Montenegro has 
the highest rate of murder committed with firearms in Europeat70 to 75% a year.

THE AIM OF THE RESEARCH

The aim of this research is to identify exogenous criminogenic factors and 
determine if there is a causal relationship between climatic factors and criminal 
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offences against the person. The research was inspired by the fact that a third of 
all crimes in Montenegro in the last two centuries have been committed in the 
spring (April and May).

THE METHODOLOGY

In this research, we examined specific cases of criminal behavior of convicts 
serving sentences for murder and attempted murderin order to determine all ob-
jective and subjective circumstances that contributed to the occurrence of these 
criminal acts, including the personality of the perpetrators and aspects of their 
psychological development. This method was used to examine the criminogenic, 
sociological, psychiatric,and psychological aspects of the perpetrators’ personali-
ties. The content analysis of the documents – the files of every convict – consisted 
of in-depth analyses of all available documents (arbitration, personal documents, 
etc.) that were objective, reliable, and valuable and was not limited solely to meas-
urable types of variables or the context in which the data was created or presented. 
The exploratory interview was used to gain insight into the in-depthanalyses of 
the referential framework, while the analytical synthesis of the collected data was 
used to establishhow the data was interconnected and determine the unique char-
acteristics of each convict. The value and significance of this criminological re-
search was verified at each stage by combining individual statistical methods with 
research as a mass phenomenon. In the manipulation stage, we used combined 
statistical methods to research criminality as a mass phenomenon. In the stage 
of generation, we used frequency analyses and descriptive analyses. In the stage 
of arrangement, we used frequency and descriptive analyses.The members of our 
research team, all of whom had several years’ experience in this type of work, con-
ducted several interviews with each convict; the team comprised employeesof the 
Department for Treatment such as psychologists, neuropsychiatrists, a criminolo-
gist, and a penologicalandragoguewho observed each convict separately from the 
viewpoint of their profession.

The sample consisted of all the convicts serving a sentence in 2014 due to 
offences against the person – murder and attempted murder – in the Penitentiary 
for the Implementation of Criminal Punishment of Montenegro where persons 
convicted by law serve their prison sentences; there were 94 male convicts in total.
The research focused on the specificities of the offences committed by the convicts 
from the Penitentiary in April and May.

THE RESULTS

From 1 January 2007 to 31 December 2011, 94 acts of first- and second-degree 
murderwere committed in Montenegro. Of these, 16 were committed in April and 
13 were committed in May, comprising 31% of the total number of first- and sec-
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ond-degree murderscommitted in this period.All of these cases have been marked 
in bold in Table 1.

263 acts of attempted murder were committed in the same period on the terri-
tory of Montenegro. Of these, 39 were committed in May and 30 were committed 
in April – 26.23% of the total number of attempted murders in this period. All of 
these cases have been marked in bold in Table 2.

In the period when our research was conducted,the following number of 
persons were serving a sentence in the Penitentiary for first- or second-degree 
murdercommitted in the following months: 9 in April and August, 8 in October, 6 
in September, November, and December, 5 in January and 4 in February (Table 3). 

In the same period,the following number of persons were serving a sentence 
for attempted murder in the following months: 4 in April, 3 in May and August, 
2 in January, February, July, and September, and 1 in March and June (Table 4).

Our first finding was that 21 out of 24 convicts (87.5%) who had committed 
the offence in April or May claimed to have disliked the change from cold to 
hot weather. Three convicts from this group claimed that they did not mind the 
change. Two of these were convicted for first-degree murder motivated by self-in-
terest while the third person was convicted for first-degree murder,for commit-
ting or hiding another criminal act that they committed as a member of a criminal 
organization and plans of conspiracy; these murders were planned in April and 
May. By comparison, only 10 (24.28%) of the convicts who committed the offence 
in other months of the year claimed that changes in temperature influenced them 
negatively. Based on previously collected data, it was determined that these per-
sonsadapt to abrupt changes of air temperature more slowly.

Our second finding was that 19 convicts (79.16%) whohad committed the 
offence in April and May claimed that the abrupt rise in air temperaturehad 
precipitated their decision to commit the crime. By comparison, only 8 persons 
(11.42%) who had committed the offence in other months of the year claimed that 
the abrupt rise in air temperature had accelerated their decision. Sudden changes 
from cold to warm climate are typical of Montenegro where there have lately been 
only two seasons with a prolonged summer instead of four seasons. 

Our third finding is related to the positive correlation between the rise in tem-
perature and the increase in the inner drive of the convicts to commit the offence. 
14 out of 17 convicts (82.35%) whohad committed first- or second-degree murder 
in April or May claimed that the rise in temperature had increased their inner 
drive to commit the offence and that they had a distinct sensitivity to heat. More-
over, all 7 persons (100%) who had committed attempted murder also claimed 
that the rise in temperature increased their inner drive to commit the offence. 
On the other hand, only 8 (11.42%) out of the other 70 convicts said that the rise 
in temperature had had such an effect on them; all 8 of them had committed the 
offence in the summer (the end of June, July or August).

As far as the second weather-related element, brightness, and its influence on 
whether an offence would be committed is concerned, 10 first- and second-de-
gree murders(58.82%) as well as 4 attempted murders (57.14%) committed in 
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April and May were committed between 11 a.m. an 5 p.m. when there is daylight. 
However, none of the convicts who committed the offence in this time span said 
that daylight had any influence on their actions. Furthermore, they did not have a 
reaction to humidity, air temperature, air pressure or the wind.

A very important part of this research was concerned with specific elements of 
the convicts’ subjective sense of certain weather-related factors. Regarding the rise 
of the external temperature, 12 (70.58%) out of 17 convicts that had committed 
first- or second-degree murderclaimed that high temperaturerepresented a source 
of the stress for them. These persons had committed the offence at the end of 
June, in July or in August.

The next element we examined was the ability to adapt to heat. Out of 24 con-
victs that had committed the offence in April or May, 15 (62.5%) claimed to have 
a poor ability to adapt to heat. On the other hand, only 11 convicts (15.71%) out 
of the total number of those convicted of offences against the person claimed to 
have a poor ability to adapt to heat.

Out of the persons who had committed the offence in April or May, 7 (29.16%) 
claimed that abrupt rises in temperature made them feel mentally ill, while 15 
(62.1%) claimed that abrupt rises in temperature made them feel aggressive and 
emotional.

Moreover, 15 convicts (62.1%) who had committed the offence in April and 
May claimed that their level of tolerance decreased due to abrupt rises in tempera-
ture while the same was true of only 10 (14.28%) out of the remaining 70 convicts.

Also, 16 convicts (66.66 %) that committed the offence in April or May said 
that they felt psychological tension and lost control due to sudden changes in 
temperature while only 8 (11.42%) out of the other 70 convicts said the same.

DISCUSSION

The interest in the impact of weather on man, especially his life and health, 
dates back to the first written records.Even the ancient Greeks noticed the im-
pact of hot and cold winds on illness. In Ancient Greece, regulations stipulated 
that laws could not be passed during the period of the south wind (cyclone and 
anticyclone) which affects the mood and concentration of many people even to-
day. In some cities in the south of Montenegro,the south wind was consideredan 
extenuating circumstance for serious offences if they were committed in periods 
of this adverse weather event.

Some authors have identified the physical environment as a factor affecting 
criminal behavior. The geographical approach is evidently in the focus of interest, 
bearing in mind that each criminal act is committed in a specific social envi-
ronment. The criminological importance of the physical environment – seasons, 
climate, and weather – was explored in the course of the development of criminol-
ogy. The impact of the physical environment on the occurrence of criminal acts 
was first mentioned in the first half of the 18th century. A summary of theresearch 
results of some authors (Quetelet 1835, Guerry 1831, Henry Mayhew 1861,Achaf-
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fenburg 1903)reveals that they tried to determine the causal relationship between 
hot climate and the occurrence of offences against the person as well as the re-
lationship between cold climate and the occurrence of crimes against property. 
These authorsstatistically provedaprevalence of offences such as murder and oth-
er offences against the person in the summer and offences such as theft and other 
types of property crime in the winter in some European countries such as France, 
Germany, and Italy (Georges, 1978).

This is why the work of the cartographic school, whose representatives identi-
fied differences in the magnitude and dynamics of criminality in relation to spe-
cific regions and cities, was so important. They determined that criminality was 
unequally distributed. Quetelet employed statistical data to formulate the thermic 
law of delinquency.

Research shows that oscillations in the magnitude and structure of criminality 
partially depend on climatic factors and that they can be attributed to various 
seasonal climatic events. In criminology, the focus has mainly been on the anal-
ysis of specific data rather than the geography of criminality and the relationship 
between the variables of space and individuals in crime causation. Recently, there 
has been an increase in interest in ecological criminology and the geography of 
criminality – a branch of human geography that deals with the relationships be-
tween space, social groups, and criminality.

It is intended to establish the correlation between average air temperature, 
humidity, and the frequency of murder. However, they cannot be considered sep-
arately from other factors such as social differences, the economic situation, and 
so forth.It is obvious that offences against the person culminate in the summer 
and stagnate in the winter while property crime has the opposite tendencies.

In criminology, we examine the causes of criminality beyond the influence of 
the classical and positivist orientation. Ecological theories emerged in the first 
half of the 20th century from sociological theories. Robert Park and Ernest Burgess 
conducted ecological research in Chicago. According to these authors, the city 
was divided into quarters in the shape of concentric circles. The inner circles were 
less populated because they were dominated by businesses, factories and other 
economic entities. This area was surrounded by residential areas where condi-
tions of life were better. Statistical data for each of these separate zones shows that 
the level of criminality dropped as one moved away from the inner circles and 
that social deviance and delinquency were more frequent in the center than in the 
suburbs. This research demonstrated that weather sensitivity was not only a psy-
chological but also a physiological phenomenon governed by the laws of physics. 
Weather changes influence other conditions such as the atmospheric pressure, 
temperature, humidity, and the wind. The human body is forced to accommodate 
to a large number of new conditions in a relatively short time (Guerry, 1829). 

Weather conditions have an impact on the human bodyand psychological-
state. In the last few years, we have experienced abrupt weather changes where 
seasons change without a transitional period. Daily differences in temperature 
in Montenegro sometimes exceed 20 °C. Global warming is taking place faster 
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than predicted.A positive correlation has been determined between abrupt rises 
in temperature and stress and negative emotions in convicts who have committed 
criminal offences. The correlation is the strongest for persons who committed the 
offence in the summer months.

This leads to the conclusion that abrupt rises in temperature do not directly 
cause criminal behavior but we cannot deny that abrupt and drastic increases in 
temperature precipitate criminal behavior. This means, furthermore, that abrupt 
rises in temperature represent an accelerating factor of criminal behavior among 
a significant number of perpetrators of offences against the person who have a 
criminogenic disposition.

CONCLUSION

This research has demonstrated that the vast majority of the convicts who 
committed the offence in the summer reacted negatively to abrupt rises in tem-
perature. Furthermore, it has been determined that drastic rises in temperature 
precipitated the decision of the majority of persons who committed the offence in 
April and May. A positive correlation has been established between the rise in tem-
perature and the increaseof the inner drive of the convicts to commit an offence 
as well as between abrupt rises in temperature and stress and negativeemotions of 
the convicts who committed the offence in April and May. There is a significant 
decline regarding these variables for convicts who committed the offence in other 
months of the year. The correlation was the strongest for the persons who com-
mitted the offence in the summer months.

Although it hasbeen concluded that abrupt rises in temperature do not di-
rectly cause criminal behavior,it is undeniable that abrupt and drastic rises in air 
temperature acceleratecriminal activities. This also means that abrupt rises in 
temperature represent an accelerating factor of criminal behavior in a significant 
number of perpetrators of criminal acts against the person who have a crimino-
genic disposition.

Превод на Енглески језик: Аутор
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др Велимир РАКОЧЕВИЋ
Правни факултет, Универзитет Црне Горе, Подгорица

УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ФАКТОРА НА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 
ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА

САЖЕТАК

Увод/циљ.У средишту интересовања овог рада су криминогени чиниоци 
који утичу на извршење кривичних дела. Циљ овог истраживања је да утвр-
ди узрочно-последичну везу између климатских фактора и кривичних дела 
против живота и тела.
Методологија. Подаци су прикупљени уз помоћ следећих метода: испитива-
ња појединачних кривичних дела, анализе докумената, истраживачког ин-
тервјуа и статистичких метода. 
Резултати. Од 94 кривична дела убиства и тешког убиства почињених на те-
риторији Црне Горе између 1. јануара 2007. и 31. децембра 2011. године, 31% 
је почињено у априлу и мају. У истом периоду током ова два месеца је почи-
њено 26,23% убиства у покушају и тешких убиства у покушају. Од 94 осуђе-
ника на одслужењу казне, 24 (25,53%) је злочин извршило у априлу и мају.
Закључак. Ово истраживање доказује да постоји статистички значајна узроч-
но-последична веза између климатских фактора и кривичних дела против 
живота и тела.
Кључне речи: климатски фактори, кривично дело, убиство, узрочно-после-
дична веза
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APPENDIX

Table 1.Criminal acts offirst- and second-degree murderfor each month in a five-year period

year
months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 / 1 / 2 3 1 1 2 / / 1 /
2008 1 1 1 5 3 2 2 3 2 1 1 2
2009 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 5
2010 1 1 / 4 1 1 1 2 1 3 / /
2011 2 1 / 2 4 1 3 3 2 2 2 /
Total 6 5 2 16 13 6 9 11 6 7 6 7

Table 2. Criminal acts of attempted murder for each month in a five-year period

year
months

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 5 5 4 8 6 7 5 5 4 3 3 5
2008 5 4 5 9 7 6 4 5 5 2 4 4
2009 4 3 4 7 6 3 5 6 5 3 / 5
2010 6 6 / 10 7 1 / 6 / 5 6 6 
2011 / 1 5 5 4 4 5 / 4 4 7 /
Total 20 19 18 39 30 21 19 22 18 17 20 20

Table 3.The number of convicts serving a sentence in the Penitentiaryfor first- and second-
degree murdercommitted in each month in 2014 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total
5 4 / 9 8 6 8 9 6 7 6 6 74

Table 4.The number of convicts serving a sentence in the Penitentiaryfor attempted 
murdercommitted in each month in 2014

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total
2 2 1 4 3 1 2 3 / 2 / / 20
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КРИВИЧНО ДЕЛО ОМЕТАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА  
У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 23  

ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак: У Републици Србији је током 2016. године донет нови Закон о јав-
ном реду и миру, који, између осталог, у члану 23 прописује кривично дело 
ометања службеног лица у вршењу службене дужности. Аутори у раду ана-
лизирају предметну инкриминацију, а потом разматрају њен однос са срод-
ним кривичним делима из Кривичног законика Србије (кривично дело спре-
чавања службеног лица у вршењу службене дужности и напад на службено 
лице у вршењу службене дужности). Након пажљивог разматрања наведе-
них питања, аутори заузимају став да је кривично дело из члана 23 Закона о 
јавном реду и миру сувишно у нашем кривичноправном систему.
Кључне речи: јавни ред и мир, ометање службеног лица у вршењу службене 
дужности.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Дана 05.02.2016. године ступио је на снагу нови Закон о јавном реду и 
миру (ЗЈРМ), чиме је престао да се примењује пријашњи, истоимени закон 
који је донет 1992. године. Чланом 1 ЗЈРМ уређује се „јавни ред и мир на јав-
ном месту, утврђују се противправна дела против јавног реда и мира, као 
и начин прикупљања добровољних прилога“. Када је реч о противправним 

1 ecorovic@np.ac.rs.
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делима против јавног реда и мира ЗЈРМ се, пре свега, прописују прекршаји 
(од чл. 7 до 22 ЗЈРМ), али и једно кривично дело. У питању је кривично дело 
ометања службеног лица у вршењу службене дужности из члана 23 ЗЈРМ. 

И претходни ЗЈРМ познавао је кривично дело сличног назива – ометање 
овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања 
јавног реда и мира, које је било регулисано у члану исте нумерације. Поред 
тога, од доношења претходног ЗЈРМ 1992. године, па све до ступања на снагу 
Кривичног законикa Србије (КЗ) 01.01.2006. године, овај закон је прописи-
вао и кривично дело спречавања овлашћеног службеног лица у обављању 
послова безбедности или одржавања јавног реда и мира (члана 24), али је 
ступањем на снагу кривичног кодекса престала да важи наведена одредба, 
тако да понашања обухваћена том инкриминацијом сада потпадају под 
одредбу члана 322 КЗ.

Биће кривичног дела из члана 23 ЗЈРМ разликује се од бића његовог 
претходника, што је и основни разлог због којег смо се одлучили да пред-
метној инкриминацији посветимо наредне редове овог рада. Поред тога, 
мора се преиспитати место овог кривичног дела унутар постојећег система 
инкриминација, као и његов однос са горепоменутим кривичним делима из 
КЗ, све с циљем арументовања потребе његовог постојања и даљег опстанка 
у српском кривичном праву.

Иначе, законодавства земаља у окружењу (Хрватска, Црна Гора, Босна и 
Херцеговина), приликом уређења материје јавног реда и мира, махом про-
писују само прекршаје, а не и кривична дела, као противправна понашања 
којима се атакује на поменуто добро.

НЕКЕ ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ СА ПРОПИСИВАЊЕМ КРИВИЧНОГ ДЕЛА  
ИЗ ЧЛАНА 23 ЗЈРМ У ОКВИРУ СПОРЕДНОГ КРИВИЧНОГ  
ЗАКОНОДАВСТВА

Кривично законодавство једне државе чини укупност кривичноправних 
одредаба које су садржане како у основном, тако и у споредном кривичном 
законодавству (Ћоровић, 2016: 25). Предметно кривично дело се, у смислу 
претходно реченог, налази у оквиру споредног кривичног законодавства. 
За формулације инкриминација из споредног законодавства каже се да су 
„норме нижег квалитета него оне које су садржане у Кривичном законику“ 
(Stojanović, 2016: 12), односно да предметна кривична дела „номотехнички 
нису најбоље формулисана“, те да су често неусклађена, како међусобно, 
тако и посматрано у односу на општи део Кривичног законика, чиме се 
отежава њихова примена. Уочљиво је и да поједине инкриминације време-
ном мењају своје место у кривичном законодавству; прво бивају прописана 
у основном, а потом се преместе у споредно кривично законодавство, и 
обратно“ (Ћоровић, 2016: 26). 

Оно што се у вези са предметном инкриминацијом, пре свега, може ја-
вити упитним јесте њено место спрам одређења групног заштитног објекта 
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који се њоме штити. Имајући у виду цитирану одредбу члана 1 ЗЈРМ, јасно 
је да ово кривично дело спада у круг кривичних дела против јавног реда 
и мира. Ипак, ако се узме у обзир његова блискост са кривичним делима 
спречавања службеног лица у вршењу службене дужности из члана 322 КЗ 
и напада на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 КЗ, 
онда се може закључити да оно по свом бићу спада пре у групу кривичних 
дела против државних органа, где се налазе и потоња два дела. 

С тим у вези истичемо да су тек КЗ кривична дела против државних 
органа предвиђена као посебна група кривичних дела, а до тада су се она, 
према пријашњем Кривичном закону Србије, систематизовала у групу кри-
вичних дела против јавног реда и правног саобраћаја (Делић, 2014: 138). Но, 
уколико се законодавац одлучио да из некада јединствене групе кривичних 
дела образује засебне три групе – кривична дела против државних органа, 
против јавног реда и мира, против правног саобраћаја, није добро што се 
једна таква идеја није спровела унутар споредног законодавства. Да субли-
мирамо: иако је кривично дело из члана 23 ЗЈРМ по својој природи кривично 
дело против државних органа, сам ЗЈРМ који инкриминише дато понашање 
као објект кривичноправне заштите (групни заштитни објект) одређује 
јавни ред и мир. 

Зато се може рећи да ни у овом случају споредно законодавство не прати 
интенције које су постављене унутар КЗ као основног извора српског кри-
вичног права. Чини се да је наш законодавац требало да радње ометања слу-
жбеног лица у вршењу службене дужности, ако уопште има потребе да се 
оне инкриминишу (о оправданости датог дела биће речи у наредном излага-
њу), пре регулише у основном него у споредном кривичном законодавству. 

ОБЕЛЕЖЈА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ОМЕТАЊА СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА  
У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 23 ЗЈРМ

Према члану 23 ЗЈРМ код кривичног дела ометања службеног лица у вр-
шењу службене дужности могу се разликовати: 1) основни облик (став 1), 2) 
тежи облик (став 2), и 3) најтежи облик (став 3).

1) Основни облик је одређен као ометање одређених службених лица у 
вршењу службене дужности. Као начин на који се то чини, ЗЈРМ наводи: а) 
претњу нападом, б) покушај напада, в) напад, г) други начин. У односу на 
одредбу члана 23 претходног ЗЈРМ, као начини ометања изостали су увре-
да и злостављање. Увреда службеног лица у вршењу службене дужности 
по сада важећем решењу представља прекршај из члана 22 ЗЈРМ. Поводом 
тога, у образложењу Предлога ЗЈРМ (Предлог) наведено је да је увреда слу-
жбеног лица у вршењу службене дужности представљала најчешћи начин 
извршења предметног дела према претходном, тада још увек важећем ЗЈРМ, 
те да „имајући у виду сложеност и дуготрајност кривичног поступка, као 
и последицу која се овом радњом проузрокује, декриминализацијом ове 
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радње обезбеђује се ефикасност и економичност поступка и поступања 
правосудних органа у изрицању прописане санкције“ (Предлог, 13). Пре-
ма томе, законодавац је био итекако свестан да је увреда службеног лица у 
вршењу службене радње представљала најчешћи modus operandi овог дела 
према претходној легислативи, али је с обзиром на особености, с једне стра-
не кривичног поступка (у коме се ова заштита пружала) и последице које 
увреда производи (што је материјалноправно питање), извршена декри-
минализација у погледу те делатности, тако да предметно деловање више 
не представља кривично дело већ прекршај. У Предлогу, међутим, ништа 
није речено за злостављање, које је исто тако уклоњено из бића садашње 
инкриминације из члана 23 ЗЈРМ, с тим да није предвиђен посебан прекр-
шај који би обухватао такву ситуацију. Отуда се појам злостављања треба 
протумачити у смислу „другог начина“ ометања службеног лица у вршењу 
службене дужности. 

Радња извршења овог кривичног дела одређена је последично, као омета-
ње службеног лица у вршењу службене дужности, док поменуте делатности 
представљају начине на који се ометање врши. Ометање треба схватити, 
како правилно примећује Апелациони суд у Нишу у пресуди Кж. бр. 491/10, 
као радњу која је „предузета ради отежавања овлашћеном службеном лицу 
да обави одређени посао“ (наш курзив – Билтен Апелационог суда у Нишу, 
бр. 1/2010: 33–34). Према томе, ометање представља отежавање службеним 
лицима да обаве службену радњу на коју су овлашћена, односно оно се мани-
фестује „у различитим делатностима успоравања, отежавања, усложавања 
да се службена радња овлашћеног службеног лица изврши на законом пред-
виђени начин – благовремено, квалитетно и ефикасно“ (Јовашевић, 2006: 
460). Уколико је учиниочевим деловањем службено лице спречено у вршењу 
службене дужности, треба узети да се неће радити о овом, већ о кривичном 
делу из члана 322 КЗ.

У погледу побројаних начина извршења ометања, централнo место зау-
зима појам напада. При томе, законодавац исти значај даје претњи напа-
дом и покушају напада као и самом нападу. Иначе, напад и претња нападом 
представљају радњу извршења једног веома блиског кривичног дела, а то 
је напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 КЗ. 
Управо у вези са потоњим кривичним делом, у домаћој кривичноправној 
литератури могу се наћи мање-више слична одређења појма напада. Тако, 
проф. Стојановић истиче да напад треба схватити у физичком смислу – „он 
је више од обичне увреде, а мање од телесне повреде. Напад обухвата радње 
које су физички и непосредно управљене на тело службеног лица“, с тим да 
није неопходно да дође до физичког контакта између извршиоца и службе-
ног лица, као, на пример, у случају бацања неког предмета на службено лице. 
У том правцу говори и судска пракса (пресуда Окружног суда у Београд Кж. 
бр. 1639/98), јер је као напад на службена лица у вршењу службене дужности 
окарактерисано гађање полицајаца стакленом флашом док су интервениса-
ли приликом спречавања туче између грађана (Ђурђић, Јовашевић, 2003: 
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259). Проф. Стојановић истиче још и да „напад може обухватити и одређене 
радње које представљају примену силе или претње“ (Стојановић, 2012: 863–
864). Покојни проф. Лазаревић пак још директније истиче да под „нападом 
треба разумети све облике употребе силе у односу на телесни интегритет 
службеног лица“ (наш курзив – Лазаревић, 2006: 800). Даље, проф. Делић 
сматра да појам напада треба екстензивно тумачити „тако да подразумева 
било који вид агресивног деловања на тело службеног лица које не мора да 
обухвати и непосредни физички контакт“ (наш курзив). Иста ауторка додаје 
да напад мора бити слабијег интензитета и не сме обухватати телесне повре-
де (Делић, 2014: 144). По Симићу напад се састоји у „угрожавању телесног 
интегритета, а да при томе није нанета телесна повреда“ (Симић, 1995: 110). 
Ако сажмемо наведена схватања, напад представља радње које су управљене 
на тело службеног лица, тј. којима се угрожава (доводи у опасност) његов 
телесни интегритет, а који може обухватати силу и претњу, с тим да 
нападом не смеју бити узроковане телесне повреде. Као примере напада 
из судске праксе (пресуде Окружног суда у Београду Кж. 372/92 и 127/92) 
можемо навести хватање полицајца за јакну и његово одгуривање, односно 
кидање нараменица (Симић, 1995: 110). Но, омогућавање подвођења силе 
и претње под појмом напада може отежати прављење разлике између овог 
дела и кривичног дела из члана 322 КЗ, о чему ће бити речи.

Претњу нападом треба схватити као стављање у изглед напада слу-
жбеном лицу приликом вршења службене радње. Ова претња мора имати сва 
обележја које претња у кривичном праву иначе има. То значи да она мора 
бити озбиљна и могућа. Тако, на пример, претња нападом постоји (пресуда 
Окружног суда у Београду, Кж. 954/95) када учинилац приликом легитими-
сања од стране полиције заузме борбени став и каже „Приђи ми ако смеш“ 
(Ђурђић, Јовашевић, 2003: 256). Покушај напада пак представља започиња-
ње напада схваћеног у поменутом смислу. Код ове инкриминације законода-
вац је и радњу која је по природи покушај уздигао на ранг радње извршења.

Када је реч о другим начинима ометања, сматрамо да се може радити 
само о оним начинима који су еквивалентни нападу, односно претњи или 
покушају напада. Већ смо поменули да тај појам може обухватати злоста-
вљање које се у кривичном праву одређује као „предузимање одређених 
радњи које код пасивног субјекта проузрокују одређене телесне или душев-
не патње слабијег интензитета, а које не представљају лаку телесну повреду“ 
(Стојановић, 2012: 458). Према томе, може се закључити да се овај појам 
делом преклапа са појмом напада. У сваком случају, шта се сматра „другим 
начином ометања“ јесте questo facti, што се мора процењивати у сваком кон-
кретном случају. При томе, мора се радити о радњама које су на неки начин 
коресподентне онима које су наведене у опису дела, тим пре што је интен-
ција законодавца била јасна да се делом сузи криминална зона код предмет-
ног кривичног дела. Могло би се, на пример, прихватити да се „под другим 
начином“ могу подвести радње којима се према овлашћеним службеним 
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лицима, приликом предузимања службене радње, стављају одговарајуће 
препреке, односно препреке пред њиховим возилом (Симић, 1995: 110). 

Према постојећој, суженој инкриминацији, сматрамо да се пуко пасивно 
понашање не би могло само по себи сматрати актом ометања. На пример, 
одбијање грађанина да полицајцу да на увид личну карту. Тај чин сам по 
себи представља прекршај из члана 29 став 1 тачка 6 Закона о личној карти. 
У том смислу треба бити опрезан: пре свега, пуко пасивно понашање према 
одређеним органима власти јесте неретко прекршај, а тешко да се такве рад-
ње саме по себи могу сматрати ометањем, јер закони често садрже правила 
како треба поступати у случајевима пасивног деловања.2

 У судској пракси формираној на основу пријашњег ЗЈРМ (пресуда Апе-
лационог суда у Крагујевцу Кж. I бр. 4891/10) као предметно дело биле су 
окарактерисане радње покушај бекства окривљеног приликом обављања 
службене радње провере идентитета и претреса лица од стране овлашћеног 
службеног лица, тако што је учинилац „оглашен кривим да је ометао оште-
ћеног З.К. полицијског службеника интервентне патроле ПУ Ужице, као 
овлашћено службено лице у обављању послова безбедности, који је ради 
провере идентитета од њега затражио личну карту предузимајући службену 
радњу легитимисања..., а на наређење оштећеног да скине ранац који је но-
сио ради предузимања службене радње претреса, исти је одбацио и трчећи 
се упутио ка излазу...“, уз образложење „да је покушај бекства делатност која 
доводи до отежавања вршења послова овлашћеног службеног лица“ (Бил-
тен Апелационог суда у Крагујевцу, бр. 1/2011: 46-47).

Пасивни субјект код овог кривичног дела одређен је у члану 2 ЗЈРМ. На-
име, у члану 23 став 1 ЗЈРМ изричито се упућује на службено лице органа 
који је одређен у члану 2 истог закона („... омета службено лице надлежних 
органа из члана 2 овог закона у вршењу службене дужности...“). Одредба 
члана 2 ЗЈРМ, на коју инкриминација упућује, гласи: „Надлежни органи за 
одржавање јавног реда и мира јесу Министарство унутрашњих послова, ко-
мунална полиција, инспекцијски органи и други надлежни органи у складу са 
законом утврђеним делокругом. Службена лица органа из става 1 овог члана 
заштићена су у обављању законом утврђених послова у складу са одредбама 
овог закона“. Ова одредба, којом се одређује потенцијални круг службених 
лица која се могу сматрати пасивним субјектима, није баш најјаснија. Пре 
тога, указујемо да постоји извесна колизија између појма службеног лица из 
општег кривичног законодавства који је одређен у члану 112 став 3 КЗ и оног 
на који се односи инкриминација из члана 23 ЗЈРМ. Писци закона су изгледа 
заборавили на одредбу члана 13 КЗ у којој стоји да одредбе општег дела КЗ 
важе за сва кривична дела одређена тим закоником или другим законом. У 
сваком случају, имајући у виду предмет ЗЈРМ (члан 1), чињеницу да се овим 

2 На пример, одбијање подвргавања утврђивању алкохола или других психоактивних супстанци у 
крви представља прекршај из члана 330 став 1 тачка 5 Закона о безбедности саобраћаја на путевима; 
по истом закону недавање возачке дозволе на увид овлашћеном лицу прекршај је из члана 334 став 1 
тачка 45.
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кривичним делом штити јавни ред и мир, што у смислу претходно реченог 
представља његов групни заштитни објект, те садржину одредбе члана 2 став 
1 која започиње формулацијом „Надлежни органи за одржавање јавног реда и 
мира...“, као пасивни субјект може се јавити само службено лице неког органа 
који има одговарајућу надлежност у вези са одржавањем јавног реда и мира. 
Свакако, службена лица Министарства унутрашњих послова и комуналне 
полиције то јесу, не само због тога што то предвиђа члан 2 ЗЈРМ већ и зато што 
то предвиђају и матични закони који регулишу делатност поменутих органа.3 
Код инспекцијских органа треба водити рачуна о каквој врсти инспекцијских 
послова се ради, тј. морају бити у вези са одржавањем јавног реда и мира, јер 
ометање послова инспекцијских органа који немају веза са одржавањем јав-
ног реда и мира не могу се третирати као кривично дело из члана 23 ЗЈРМ. 
Као што је речено, овим кривичним делом се не штити рад државних органа, 
већ јавни ред и мир. Од осталих органа чији службеници могу потпасти под 
предметну инкриминацију могу се навести службена лица Безбедносно ин-
формативне агенције,4 Управе царина,5 Војне полиције6 итд.

Учинилац овог кривичног дела може бити било које лице.
Што се тиче облика кривице, потребан је умишљај, који мора садржати 

и свест учиниоца да он својим радњама омета поменуто службено лице у 
вршењу службене дужности.

1. Основни облик је кажњив затвором од шест месеци до две године. 
2. Тежи облик из става 2 постоји ако је учинилац основни облик извр-

шио: а) претњом употребом оружја, б) тако што се машио за оружје, 
или в) пасивном субјекту нанео лаку телесну повреду. За прве две ква-
лификаторне околности битно је одредити појам оружја, који треба 
схватити у смислу одредбе члана 3 став 1 тачка 1 Закона о оружју и 
муницији.7 При томе, у првом случају се прети употребом оружја што, 
у односу на основни облик, представља својеврсну квалификовану 
претњу, док се код друге квалификаторне околности учинилац машио 
оружја, тако да глагол машити треба схватити као код кривичног 
дела угоржавања опасним оруђем при свађи или тучи из члана 124 КЗ, 
под којим се подразумева „циљна делатност“, тј. да „извршилац посе-
же за оружјем... да би створио утисак код пасивног субјекта да ће тај 

3 Видети, на пример, члан 30 Закона о полицији који говори о полицијским пословима, или члан 9 За-
кона о комуналној полицији који одређује појам и обављање послова комуналне полиције.

4 Видети, на пример, члан 12 Закона о безбедности информативној агенцији.
5 Један од циљева Царинског закона је, према члану 2 тог закона, заштита Републике Србије од незако-

ните и илегалне трговине, те безбедност и заштита људи и животне средине.
6 Видети, на пример, члан 53 Закона о Војсци Србије који се односи на Војну полицију.
7 Ова одредба гласи: „оружје јесте ручно преносива направа израђена или прилагођена да под прити-

ском ваздуха, барутних и других гасова или другог потисног средства, може избацити зрно, куглу, 
сачму или неки други пројектил, односно распршити гас или течност и друга направа која је намење-
на за самоодбрану или напад, лов или спорт, с тим што се, у смислу овог закона, оружјем не сматрају 
уређаји за хумано лишавање живота животиња, алати и имитације оружја које не користе муницију 
са барутним пуњењем“.
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предмет употребити“ (Стојановић, 2012: 432). Појам лаких телесних 
повреда треба схватити на начин на који се он схвата код истоименог 
кривичног дела из члана 122 КЗ. За овај облик је предвиђена казна 
затвора од једне до пет година.

3. Најтежи облик из става 3 постоји ако је учинилац основни облик из-
вршио тако што је у односу на пасивног субјекту: а) потегао оружје, 
б) употребио оружје или в) пасивном субјекту нанео тешку телесну 
повреду. Глагол „потегнути“ није јасан. У литератури се чак и не прави 
разлика у односу на глагол „машити“, односно потоњи појам обухва-
та и потезање (Стојановић, 2012: 432). Да ли се ради о синонимима? 
Можда је законодавац изразом „потезање“ настојао да укаже на неки 
облик манипулисања оружјем који је по интензитету јачи од машења. 
Ипак, сматрамо неоправданим да се једна овако непрецизна околност 
пропише квалификаторном код најтежег облика предметног дела, ако 
се има у виду њена не баш јасна садржинска разлика у односу на по-
тоњи, нешто лакши, а опет тежи облик исте инкриминације. Да ли је, с 
друге стране, садржински нејасну радњу потезања оправдано изједна-
чити са радњом употребе оружја, која је пак прилично јасна (пуцање, 
напад/насртај ножем и сл.)? Сматрамо да не, јер појам употребе оруж-
ја представља облик манипулације неким средством најјачег интензи-
тета. Појам тешке телесне повреде треба разумети као код истоименог 
кривичног дела из члана 121 КЗ. За овај облик је предвиђена казна 
затвора од три до десет година.

Квалификовани облици овог дела су, по нашем мишљењу, криминалнопо-
литички упитни. Наиме, ако се учинилац маши за оружје, а тим пре уколи-
ко потегне или га употреби, као и када је својим деловањем службеном лицу 
нанео телесну повреду, питање је колико је оправдано те радње ценити као 
акте ометања, тј. као чин отежавања службеном лицу да предузме службену 
радњу. Пре нам се чини да је таквим поступањем учинилац ишао да спречи 
пасивног субјекта да предузме службену радњу на коју је овлашћен.

ОДНОС КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗ ЧЛАНА 23 ЗЈРМ  
СА КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ИЗ ЧЛАНА 322 И 323 КЗ

У претходном излагању већ је делимично указано на однос између кри-
вичног дела ометања службеног лица у вршењу службене дужности и кри-
вичних дела спречавања службеног лица у вршењу службене дужности из 
члана 322 КЗ и напада на службено лице у вршењу службене дужности из 
члана 323 КЗ. Превасходно, различит им је групни заштитни објект: у првом 
случају то је јавни ред и мир, док се код потоња два дела штите државни ор-
гани, тј. њихов рад. Међутим, због садржинске сличности ових дела, стицај 
међу њима није могућ, односно ради се о привидном стицају.
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Базична разлика између кривичног дела из члана 23 ЗЈРМ и кривичног 
дела спречавања службеног лица у вршењу службене дужности из члана 322 
КЗ огледа се у последици. У првом случају то је ометање, а у другом спреча-
вање службеног лица у вршењу службене дужности. Речено је да ометање 
представља отежавање службеним лицима да обаве службену радњу на коју 
су овлашћена, односно да је несметано обаве, док је спречавање онемогућава-
ње службеним лицима да обаве службену радњу коју су овлашћена да предузму. 
Према томе, ометање представља последицу слабијег интензитета у одно-
су на спречавање, тако да је стицај привидан по основу супсидијаритета. 
Међутим, проблем који се с тим у вези јавља јесто то што уколико учини-
лац настоји да спречи пасивног субјекта да предузме службену радњу, то ће 
представљати покушај кривичног дела из члана 322 КЗ. То пак значи да се 
покушај спречавања фактички манифестује у ометању, тако да није јасно 
да ли ће постојати довршено кривично дело из члана 23 ЗЈРМ или покушај 
дела из члана 322 КЗ, наравно, уколико је покушано спречавање, тј. ометање 
предузето у односу на пасивног субјекта овлашћеног органа из члана 2 ЗЈРМ. 
Тим поводом треба имати у виду да тежи облик дела из члана 322 КЗ постоји 
уколико је основни облик тог дела учињен према службеном лицу у вршењу 
послова јавне или државне безбедности или дужности чувања јавног реда и 
мира, спречавања или откривања кривичног дела, хватања учиниоца кри-
вичног дела или чувања лица лишеног слободе, што и даље продубљује про-
блематику разликовања ових инкриминација. Истина, код предметних дела 
начини ометања, тј. спречавања, другачије су постављени, како је то наведе-
но у претходном излагању, с тим да појам „напад“ (односно претња нападом, 
покушај напада и сам напад), који се спомиње код дела из члана 23 ЗЈРМ, 
по својој садржини може обухватити силу, односно претњу употребе силе, о 
чему је било речи. Зато ова обележја не могу јасно послужити за разликова-
ње ових двеју врста кривичних дела. Разлику између ова два дела теоријски је 
могуће наћи у умишљају учиниоца: код противстајања (дела из члана 322 КЗ) 
учинилац иде за тим да спречи службено лице у вршењу службене дужности, 
док је код дела из члана 23 ЗЈРМ, његов умишљај управљен само на ометање. 
Ипак, практична корист од овог тумачења је мала.

Што се тиче дела напада на службено лице у вршењу службене дужно-
сти из члана 323 КЗ, његова радња је готово идентично, тачније, нешто уже 
постављена („Ко нападне или прети да ће напасти службено лице у вршењу 
службене дужности...) у односу на начине извршења кривичног дела из 23 
ЗЈРМ, што је исто тако појашњено у ранијим редовима овог рада. Међутим, 
код инкриминације из члана 323 КЗ не захтева се никаква последица, тако 
да је инкриминисана само радња напада, односно претња нападом, тако да је 
по среди формално кривично дело. Имајући у виду и да је код кривичног дела 
из члана 323 КЗ тежи облик опредељен спрам својства пасивног субјекта 
(дело учињено према службеном лицу у вршењу послова јавне или држав-
не безбедности), опет се поставља питање односа са кривичним делом из 
члана 23 ЗЈРМ. С обзиром на то да је у члану 23 ЗЈРМ предвиђен после-
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дични деликт, а у члану 323 КЗ формални, то је последња инкриминација 
супсидијарна у односу на првопоменуту. Ипак, ако видимо шта представља 
ометање, тј. имајући у виду интензитет те последице, у неким случајевима 
ће заиста бити тешко закључити када предузимањем напада, или претње 
нападом (с обзиром на значење ових појмова) није наступило ометање, од-
носно када је оно наступило, тако да се оставља поприлична дискрециона 
оцена правосудним органима у квалификовању датих радњи. Теоријски, 
и у овом случају се разлика између ових дела може појаснити умишљајем 
учиниоца (као у претходном случају), с тим да практично то пуно не значи.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Из напред наведеног нам се јасно чини да је инкриминација из члана 23 
ЗЈРМ сувишна у нашем кривичном законодавству. Сматрамо да постојеће 
инкриминације из члана 322 и 323 КЗ са својим основним и квалификова-
ним облицима, укључујући и оне које нисмо представили (као квалифика-
торне околности су предвиђене злостављање, лаке телесне повреде и тешке 
телесне повреде, а видели смо да су неке од њих предвиђене и код тешких 
облика делаа из члана 23 ЗЈРМ), на сасвим задовољавајући начин могу „по-
крити“ (да не кажемо да већ покривају) ситуацију коју регулише члан 23 
ЗЈРМ.
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  CRIMINAL OFFENCE OF OBSTRUCTION OF AUTHORIZED PUBLIC  
OFFICIAL IN EXERCISING THE OFFICIAL LINE OF DUTY  

ACCORDING TO ARTICLE 23 OF THE PUBLIC SAFETY ACT OF SERBIA

SUMMARY

The Republic of Serbia adopted a new Public Safety Act in 2016 (the Act). Among 
others, Article 23 of the Act prescribes a criminal offence of obstruction of au-
thorized public official in exercising the official line of duty. The authors present 
the analyses of this particular offence stipulation, and thereafter draw a relation 
of this offence to similar criminal offences prescribed in the Criminal Code of 
Serbia (criminal offence of prevention of authorized Public official in discharge of 
duty and criminal offence of attack on authorized public official in performance 
of duty). After careful examination of the aforementioned legal stipulations, the 
authors arrive to a conclusion that the criminal offence prescribed in Article 23 of 
the Act is superfluous in the Serbian criminal legal system. 
Key words: public safety, obstruction of authorized Public official in exercising the 
official line of duty.
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УТИЦАЈ АЛКОХОЛИСАНОГ СТАЊА НА КРИВИЦУ 
КОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ  

ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА 

Сажетак: Кривична дела против безбeдности јавног саобраћаја јесу дела 
која веома често врше лица под дејством алкохола и производе веома тешке 
последице, почев од имовинске штете, различитих облика телесних повреда, 
до смртног исхода. Проблем кривице учиниоца који је био под утицајем 
алкохола у време извршења дела свакако је најспорније питање у вези са 
овом групом кривичних дела. И то онај његов део који је још увек остао 
најмање доречена област ове проблематике, а тиче се питања како поставити 
што одређеније критеријуме за разграничење свесног нехата од евентуалног 
умишљаја у домену саобраћајних деликата. У раду се разматрају услови под 
којима се утврђује одговорност учиниоца који је кривично дело учинио у 
алкохолисаном стању и различита схватања поводом тог питања у теорији 
кривичног права и у судској пракси. 
Кључне речи: јавни саобраћај, алкохолизам, кривица, вожња у пијаном 
стању

УВОД

Кривично право и судска пракса су увек пред великим изазовом када 
је потребно утврдити кривицу учиниоца који је извршио кривично дело 
у алкохолисаном стању. Стручне расправе на тему управљања возилом 
под дејством алкохола као кривичном делу актуелне су, интензивне и че-
сто подељених ставова. Неки теоретичари из ранијег периода, попут Томе 
Аквинског, веровали су да, уколико је дело учињено у стању интоксикације 
организма (алкохол, дрога итд.), то смањује степен одговорности учиниоца 
и да је то истовремено и његова одбрана, док је Аристотел сматрао да у том 
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случају казна треба да буде веома оштра (Steinbock, 1985: 295). Јасно је да ал-
кохолисаност није оправдање, нити разлог да се лице које учини кривично 
дело ослободи од кривице за предузете радње. Међутим, када су у питању 
кривична дела учињена у алкохолисаном стању, утицај алкохола на учини-
оца у домену његове урачунљивости и виности увек је релевантно питање 
за утврђивање субјективне одговорности, управо због чињенице да алкохо-
лисано стање значајно утиче на ментално стање сваког лица (Dimock, 2011: 
22). Алкохолисаност може бити релевантна за урачунљивост и виност лица 
у тренутку када оно изврши кривично дело, односно за процену степена 
кривице учиниоца.

Данас у свету у саобраћајним незгодама смртно страда око 1.300.000 
људи годишње, а око 50.000.000 бива повређено. Процењује се да ће до 2020. 
године на међународном нивоу у саобраћајним незгодама смртно страда-
ти 1.900.000 људи, уколико не буду предузете мере и акције за побољшање 
безбедности саобраћаја (Стратегија безбедности саобраћаја на путевима 
Републике Србије, 2015).

Генерална скупштина УН усвојила је неколико резолуција о безбедности 
саобраћаја. Посебно се истиче Резолуција – Унапређење безбедности саобра-
ћаја на путевима (United Nations, Improving global road safety, 2010), усвојена 
у марту 2010. године. Овом Резолуцијом период од 2011. до 2020. године про-
глашен је деценијом акције у безбедности саобраћаја. Светска здравствена 
организација је припремила „Глобални план деценије акције безбедности 
саобраћаја 2011–2020“, а извештај Светске банке је 2007. године дао главне 
смернице за успостављање система безбедности саобраћаја који је предста-
вљао основ за промене које су уследиле доношењем нове законске регулативе 
из области безбедности саобраћаја у скоро свим законодавствима. 

Према статистикама, у петнаест земаља Европске уније (у току 2000. го-
дине) у саобраћајним несрећама живот је изгубило 40.000 лица, а повређено 
је више од 1,7 милиона; причињена штета се процењује на 45 милијарди евра 
(Commission of the Еuropean communities (COM), 2009). У највећој мери по-
гођена је старосна група од 14 до 25 година. Европска комисија је проценила 
да је најмање једна четвртина настрадалих, око 10.000 лица, живот изгубило 
у саобраћајним незгодма проузрокаваних алкохолисаним стањем возача 
(Directive 2001/37/Ec of the European Parliament and of the Council, 2001).
У спроведеним истраживањима може се уочити да је једино у Аустралији и 
у скандинавским земљама релативно мали број возача управљао возилом 
под дејством алкохола (Ross, 1993).

Светска здравствена организација процењује да је у европским земљама 
45% инвалидитета проузроковано у саобраћајним незгодама моторним вози-
лима услед прекомерног конзумирања алкохола (World Health Report, 2002).

Према истраживању спроведеном у САД, задобијене повреде у саобра-
ћајним незгодама главни су узрок смрти и то у старосном узрасту од 1. до 
34. године живота. У току 2002. године смртно је настрадало 17.419 лица, 
око 258.000 задобило је повреде у саобраћајним незгодама у којима је узрок 



201

УТИЦАЈ АЛКОХОЛИСАНОГ СТАЊА НА КРИВИЦУ  
КОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

био алкохолисано стање возача, а ухапшено је око 1,5 милиона лица због 
вожње под дејством алкохола. Број саобраћајних незгода повећан је за 3,1 
одсто од 2011. до 2012. године, при чему је знатно порасла и стопа смртно-
сти (Department of Transportation Washington, 2012). О последицама вожње 
под дејством алкохола услед смањене способности за управљање возилом, 
Извештај за контролу и превенцију здравља САД из 2011. године показује 
да у САД свака 2 сата три лица изгуби живот у саобраћајним незгодама у 
којима је возач под дејством алкохола (U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention, 2010). 

Поменути статистички подаци указују на озбиљност проблема и значај 
кривичноправне заштите, али и кривичноправног реаговања у кривичним 
делима против безбедности јавног саобраћаја извршених под дејством ал-
кохола. У даљем току излагања задржаћемо се на питању субјективне одго-
ворности учинилаца који су били под дејством алкохола у време извршења 
дела, као суштинском питању у судској пракси и кривичноправној теорији 
у овој области.

АЛКОХОЛИСАНО СТАЊЕ И КРИВИЦА – ОПШТИ ПРИНЦИПИ

Приликом утврђивања кривице возача моторног возила при извршењу 
кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја у алкохолисаном 
стању, једно од суштинских питања које је потребно утврдити јесте то да 
ли је учесник у саобраћајној незгоди у време наступања те незгоде био под 
утицајем алкохола и у којој мери. 

У вези са наведеним се често у судској пракси отвара и питање урачун-
љивости, односно да ли је учинилац био толико интензивно под дејством 
алкохола да је дошао у стање привремене душевне поремећености, те да ли 
је поступао као неурачунљиво лице, односно да ли је могао да схвати значај 
свог дела и да управља својим поступцима, као и са којим обликом виности 
(свести и воље) је предузео конкретне радње.

У погледу утврђивања урачунљивости лица у алкохолисаном стању, у 
домаћем кривичном праву примењују се одредбе из члана 24 Кривичног за-
коника – скривљена неурачунљивост, те уколико је учинилац сам себе довео 
у стање у коме није могао да схвати значај свог дела или да управља својим 
поступцима, кривица се утврђује према времену непосредено пре довођења 
у такво стање. Дакле, када учинилац сам себе доведе у стање неурачунљи-
вости, утврђивање кривице се везује за време које је претходило извршењу 
дела, при чему се виност цени кроз свест о могућности да у таквом стању 
може учинити кривично дело. 

Посматрајући наведно и кроз упоредно-правну регулативу може се уо-
чити мишљење судске праксе да постоји кривица учиониоца који сам себе 
вољно (употребом алкохола, дрога или неких других средстава) доведе у ста-
ње психофизичке поремећености и у таквом стању учини кривично дело. У 
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англосаксонском праву се користи термин интоксикација (intoxication) који 
се дефинише као „поремећај менталних или физичких способности који је 
резултат уношења неких супстанци у организам“ (Hall, 1944: 194). Интокси-
кационо право се дели на две опште категорије: правила која се односе на 
понашање које је било резултат „воље“, самоизазване (self-induced) интокси-
кације у коју је учинилац сам себе довео, и правила која се односе „невољ-
ну“ (involuntary) интоксикацију. Интоксикација је вољна („voluntary“) ако је 
учинилац одговоран за насталу интоксикацију (Dressler, 2009: 329). Тако, на 
пример, Врховни суд Канаде (Supreme Court of Canada) у случају R. v. Bernard 
(R. v. Bernard, 1988) заузео је став да се учинилац који је себе вољно довео 
у стање пијанства не ослобађа одговорности (Quigley, 1987). Указује се да је 
одбрана: „Био сам толико пијан да нисам знао шта радим“ неприхватљива, 
јер ако је учинилац вољно себе довеo у стање великог пијанства да није знао 
„шта ради“, управо је то, према налажењу канадског Врховног суда, основ за 
његову кривицу. Другим речима, чињеница да се учинилац вољно довео у 
стање пијанства јесте и доказ и за његову кривицу (Colvin, 1981).

Услови за невољну интоксикацију у судској пракси Канаде су строги. У 
предметима R. v. Tramble (1983) и R. v. Vickberg (1998) заузето је становиште 
да суд неће прихватити одбрану учиниоца да није хтео да доведе себе у алко-
холисано стање или да није знао или могао знати да ће га његово понашање, 
односно његове радње, довести у стање интоксикације, тј. омамљености 
алкохолом (што би одговарало правној терминологији нашег Кривичног 
законика из члана 23 став 2 КЗ: у стање у коме није могао да схвати зна-
чај свог дела и да управља својим поступцима). Ако лице конзумира неке 
супстанце за које зна или би требало (могао) знати да су опијати (алкохол, 
дрога и сл.), неће се прихватити одбрана учиниоца да се без своје воље довео 
у стање интоксикације (R. v. King, 1962). Наглашава се да је основни циљ 
оваквог правног регулисања утицај на сва лица да се уздрже од понашања 
којима се угрожава сигурност других, а не само извршити утицај на њихове 
лоше склоности и навике, из чега произилази значај који се даје генералној 
превенцији у овој области.

Постоји презумпција да су сва лица упозната са чињеницом да конзуми-
рање алкохола, дрога и др. само по себи негативно утиче на психофизичке 
способности, те да, сходно томе, лица која користе опојна средства свесно 
ризикују њихово умањење, које је веома ретко могуће превазићи. Поменута 
претпоставка стоји, чак иако је нарушавање психофизичких способности, 
нпр. с обзиром на количину опијата или према конкретним околностима, 
било мало вероватно, уколико је учинилац конзумирао средства за која је 
знао да су опојна средства, тј. ако је конзумирао опојна средства која су му 
позната као опијати (алкохол, дрога и сл.) и за која је знао да могу нега-
тивно да утичу на њега. Према томе, према судској пракси Врховног суда 
Канаде чак и у ситуацији да учинилац има потпуно непредвидиву реакцију 
на нпр. малу количину марихуане, његова наступела интоксикација није 
невољна, јер је конзумирао супстанцу за коју му је било познато да је опојна 
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супстанца (R. v. Brenton, 1999; R. v. Talock, 2003). Дакле, уколико учинилац 
сам себе доведе у стање омаљености, интоксикације, значи да је учинилац 
вољно конзумирао супстанце за које је знао или могао знати да се ради о 
опојним супстанцама и био је свестан или могао бити свестан да ризикује 
да буде интоксикован (Criminal Code, RSC, 1985). Оптужени би могао бити 
ослобођен кривице само у случају када би одбрана нпр. доказала да је опту-
жени конзумирао алкохол под утицајм претње или силе, и да је на тај начин 
искључен вољни елемент (R. v. Thompson, 1993).

Потпуно слични ставови се могу срести и у судској пракси САД, Аустра-
лије, Новог Зеланда (Marlowe & Lambert, 1999). У кривичном праву САД 
традиционално је прихваћено да, ако је у питању вољна интоксикација, не 
може бити успешна одбрана засновна на душевној поремећности, до које 
је дошло вољним конзумирањем неких опојних супстанци. Без обзира што 
се вештачењем психичког стања учиниоца, од стране надлежне установе, 
констатује да је он имао неодољиву потребу да предузме конкретне рад-
ње, то не искључује његову кривицу. Да би дошло до искључења кривице, 
радње учиниоца морају бити производ „менталне болести или психичких 
недостатака“. Вољно довођење у стање интоксикације не задовољава кри-
теријуме менталне болести или психичких дефеката (Criminal Liability for 
Self-Induced Intoxication, 1999).

Концепт вољности представља основни принцип поменутих кривичних 
права, према којима се ниједна радња не може сматрати кривичним делом 
уколико није вољно предузета. То је минимални захтев – да учинилац мора 
бити свестан свог дела, те да код учиниоца мора постојати стање свести о 
делу и воља да се радње предузму (LaFave & Scott, 1986). 

Наведено је потпуно сагласно постављеним начелним ставовима о усло-
вима који су потребни за постојање кривице у нашем кривичном праву из 
члана 22 КЗ, и који захтевају постојање урачунљивости као неопходне пси-
хичке компоненте, виности (умишљаја односно нехата, под законом про-
писаним условима) и постојање свести о забрањености дела. Упоређујући 
основне концепте поменутих кривичних права са основним принципима 
на којима се заснива кривица, односно урачунљивост и виност као елемен-
ти кривице у домаћем кривичном праву, укључујући и скривљену неура-
чунљивост (actiones liberаe in causa), чији принципи се примењују у случају 
утврђивања психичког стања и одговорности возача моторног возила који 
учини неко кривично дело против безбедности јавног саобраћаја у алкохо-
лисаном стању, може се уочити да су они засновани на истим принципима. 

Оно што се прихвата у страној судској пракси, као и у домаћој, јесте то 
да, иако вољно довођење у стање неурачунљивости или смањене урачунљи-
вости учиниоца не ослобађа кривице, оно може бити основ за блаже кажња-
вање. Тако је у судској пракси САД прихваћено да је вољна интоксикација 
увек прихватљив разлог за ублажавање казне, посебно када је запрећена 
смртна казна или нека друга тешка казна. Врховни суд САД у предмету 
Lockett v. Ohio (1978) становишта је да суд мора да размотри сваки аспект 
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карактера оптуженог и све околности које могу послужити као основ за из-
рицање блаже казне од смртне (Alexander, 1990: 89). 

Међутим, вољна интоксикација ретко, скоро никада, не смањује одговор-
ност учиниоца за смртну последицу испод нивоа за нехатно убиство или је 
на нивоу евентуалног умишљаја. Као што је поменуто, вољна интоксикација 
се посматра као несмотрено понашање према себи, јер учинилац сам себе 
доводи у то стање, и у многим државама САД је као кривично дело „убиства 
из нехата“ или „убиства возилом“ („vehicular homicide“) обухваћено вољно 
управљање возилом под дејством алкохола (California Penal Code). Према 
аустралијском закону из 2005. године полиција је имала овлашћење да истог 
тренутка одузме возачку дозволу возачима који су управљали возилом под 
дејством алкохола у великој концентрацији (Road Traffic Act, 1961). 

Ипак, постоје оштре критике казнене политике којима се указује да 
„мале или незнатне казне за смртне последице у саобраћајним незгодама 
омогућавају учиниоцима да не буду адекватно кажњени за убиство“ (Husak, 
1998:33). У јавности се често подржава идеја да би требало изрицати строже 
казне учиниоцима који изазову саобраћајне незгоде под дејством алкохола 
и то, пре свега, у циљу генералне превенције (Ashworth, 1980). Сматра се 
да би оштрије казне утицале у већој мери на возаче да се уздрже од таквих 
понашања, јер уколико би лица знала да ризикују да изгубе возачку доза-
волу или оду у затвор, утолико пре би се уздржала од вожње под дејством 
алкохола.

ВИНОСТ И АЛКОХОЛИСАНОСТ УЧИНИОЦА

Када су у питању кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, 
у домаћем кривичном законодавству су Кривичним закоником инкрими-
нисане различите врсте радњи, од којих се радња основног кривичног дела 
угрожавање јавног саобраћаја из члана 289 Кривичног законика састоји у 
непридржавању саобраћајних прописа и то, пре свега, у непоштовању за-
конских одредби из Закона о безбедности саобраћаја на путевима. То значи 
да је дело бланкетног карактера, тако да постојање радње извршења кривич-
ног дела, па и самог дела, зависи од многобројних других прописа којима се 
регулише саобраћај на путевима (Стојановић, 2009: 650).

Проблем виности је свакако најспорније питање у вези са овом групом 
кривичних дела. Дакле, у сваком конкретном случају потребно је утврдити 
домен квалитета виности учиниоца, и то онај његов део који је још увек 
остао најмање доречена област ове проблематике, а тиче се питања како 
поставити што одређеније критеријуме за разграничење свесног нехата 
од евентуалног умишљаја код саобраћајних деликата. О томе који је могућ 
облик виности и каква је његова садржина постоје веома различита схва-
тања како у теорији кривичног права тако и у судској пракси. Наведено је 
разумљиво када се има у виду специфичност ових деликата у погледу пси-
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хичког односа учиниоца према ближим и даљим последицама угрожавања 
јавног саобраћаја.

Спорно је, пре свега, у теорији и пракси разграничење евентуалног уми-
шљаја и свесног нехата код ових кривичних дела, а посебно се то често раз-
матра код кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја из члана 289 КЗ. 
Свест код ових облика виности је иста, а разлика је само у волунтаристич-
ком елементу. У конкретним случајевима тешко је утврдити да ли учесник 
у јавном саобраћају који је свестан да поступа супротно саобраћајним про-
писима „пристаје да на тај начин угрози јавни саобраћај и доведе у опасност 
живот или тело људи, односно имовину већег обима“, или само „олако држи 
да та последица неће наступити“. По правилу, у случају нехатних радњи 
кривица се утврђује у домену свесног нехата (Bavcon, 2000: 152). 

Дилеме и тешкоће које су се у судској пракси јављале у вези са одређива-
њем виности код овог кривичног дела настојале су се отклонити проналаже-
њем неких чвршћих објективних критеријума и категорија за разграничење 
умишљајног и нехатног угрожавања јавног саобраћаја. Тако је на савето-
вању у Савезном Врховном суду, одржаном 1961. године, заузето следеће 
становиште: „Ако се утврди да је учинилац поступао безобзирно, обесно, 
грубо вређајући саобраћајне прописе и правила, очигледно угрожавајући 
туђе животе и имовину, мораће се логички закључити да је пристао на на-
ступање конкретне опасне ситуације; дакле, да је поступао са евентуалним 
умишљајем. Ако се пак понашање учиниоца након савесне оцене околности 
свих случаја не може квалификовати као безобзирно, већ само као неопре-
зно и недовољно обазриво, биће оправдан закључак о постојању нехатног 
облика кривње.“ 

Овакав став имао је знатног утицаја на каснију судску праксу, тако да се 
утврђивање субјективног елемента код угрожавања јавног саобраћаја углав-
ном градило на схватањима суда да ли се понашање учесника у јавном сао-
браћају може сматрати безобзирним. Оцену о психичком односу учиниоца 
према делу суд је углавном заснивао на неким објективним околностима 
као што су, на пример, велика несразмера између дозвољене брзине и брзи-
не којом је вожено, стање возила, место претицања и сл. (Срзентић и сар., 
1999: 696). 

Стриктном интерпретацијом одредаба умишљаја и нехата из нашег кри-
вичног права произилазило би да се ово кривично дело врши са умишљајем 
када је учесник у саобраћају био свестан да поступа супротно саобраћајним 
прописима и да тако угрожава јавни саобраћај, да доводи у опасност живот 
или тело других лица, односно туђу имовину већег обима, па ову последицу 
хоће или да на њу пристаје. Нехатно угрожавање јавног саобраћаја посто-
јало би када учесник у јавном саобраћају поступа супротно саобраћајним 
прописима, а свестан је да услед тога може тако угрозити јавни саобраћај да 
доведе у опасност живот или тело другог, односно имовину већег обима, али 
олако држи да ова последица неће наступити, или да ће је моћи спречити 
(свесни нехат), или кад није био свестан могућности наступања ове после-



206

Дијана ЈАНКОВИЋ

дице, иако је према својим личним својствима и околностима саобраћајне 
ситуације био дужан и могао бити свестан ове могућности (несвесни нехат) 
(Лазаревић, 2006:730).

У кривичном праву се успоставило начело да учиниоца не ослобађа од 
кривице кршење прописа од стране других лица, ако је он и сам кршио 
прописе. У случају да дође до непоштовања прописа више учесника у сао-
браћају, за кривично дело одговарају сви учиниоци чија су дела у директној 
узрочној вези са насталим последицама. Противправна и скривљена вожња 
једног учиниоца не искључује одговорност другог (Deisinger, 2002: 820). У 
вези са наведеним је и тзв. начело поверења. То начело полази од тога да се 
учесник у саобраћају може поуздати у то да ће се други учесници у саобра-
ћају придржавати саобраћајних прописа. Ово начело обезбеђује нормално 
одвијање саобраћаја, али оно не може важити без ограничења, тако да се 
може говорити о начелу ограниченог поверења. Ограничење се састоји у 
следећем: 1) ако је учеснику у саобраћају сасвим јасно да се други учесник 
непрописно понаша, дужан је преузети све да до саобраћајне незгоде не 
дође, и 2) у односу на одређену категорију лица не може се очекивати да ће 
се понашати у складу са саобраћајним прописима, тако да начело поверења 
у односу на њих не важи (деца, инвалиди, старе и немоћне особе). Дакле, у 
том смислу сваки учесник је у саобраћају дужан да рачуна на неочекиване 
и непрописне поступке тих учесника у саобраћају и да таквој могућности 
прилагоди своје понашање (Стојановић и сар., 2006: 269). 

Поменуте околности су посебно значајне у судској пракси приликом 
утврђивања доприноса сваког учесника саобраћајне незгоде, конкретној 
саобраћајној незгоди, а у вези са чињеницом који је учесник у саобраћају 
проузроковао саобраћајну незгоду. 

Све те чињенице које се тичу предузетих радњи од стране учиниоца, а у 
склопу околности предметног дела, суд сагледава и процењује, те на њима 
заснива свој закључак о субјективном односу лица према предузетим рад-
њама, а у овој групи кривичних дела нарочито и према наступелој последи-
ци, јер се облици виности према радњи и према последици код кривичних 
дела против безбедности јавног саобраћаја не морају увек поклапати.

РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ ВИНОСТИ  
У ОДНОСУ НА РАДЊУ И ПОСЛЕДИЦУ ДЕЛА

Највише проблема и различитих ставова сусрећемо у вези са забрањеном 
последицом кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја. Спорна 
може бити и дефиниција саобраћајне незгоде као обележје, односно као 
последица кривичног дела. Од те дефиниције зависи да ли се ради о кривич-
ном делу са проузрокованом штетом, као што мисли већина теоретичара, 
или се ради о прикривеном угрожавању, као што сматрају неки теоретичари 
(Novoselec, 2000). 
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Кад је у питању кривично дело угрожавање јавног саобраћаја из члана 
289 КЗ, свест о радњи кривичног дела, тј. о непридржавању саобраћајних 
прописа, постоји код највећег броја учинилаца овог кривичног дела. Про-
блем је, међутим, у њиховом односу према последици. Ако се има у виду да 
је последица дела угрожавање јавног саобраћаја, којом се „доводи у опасност 
живот или тело људи или имовина већег обима“, онда се основано може 
поставити питање да ли одговара животној реланости да учинилац хоће 
ту последицу, односно да ли на њу пристаје. Криминолошка истраживања 
саобраћајне делинквенције указују да се, опште узевши, могу разликовати 
две основне категорије учинилаца ових кривичних дела. Једну чине они 
учесници у саобраћају који у своје понашање не уносе довољно пажње, нису 
довољно опрезни у вожњи или саобраћајне прописе крше услед њиховог 
непознавања. Другу чине такозвани недисциплиновани учесници, они који 
се у саобраћају понашају бахато, грубо занемарујући безбедност других. Те 
категорије учинилаца треба да имају диференцирани третман, посебно са 
аспекта субјективне одговорности, за проузроковану саобраћајну незгоду.

У вези са наведеним, поставља неколико питања. Прво, да ли је могуће 
увођење неких критеријума који би директније указивали на разграничење 
евентуалног умишњаја и нехата у односу на радњу и последицу дела?

У том смислу, у судској пракси су се у одређеној мери примењивали кри-
теријуми, на које је указао поменути став Савезног Врховног суда из 1961. 
године, као што су „безобзирна вожња“, „грубо кршење саобраћајних про-
писа“, „недовољна обазривост у вожњи“, и сл. Према наведеним критерију-
мима, свест да забрањена последица може наступити и да је возач пристао 
на њено наступање, па је према томе поступао са евентуалним умишљајем, 
мора произилазити из високог степена безобзирности коју је показао возач 
моторног возила у сваком конкретном случају. То ће, примера ради, бити 
случајеви управљања неисправним моторним возилом, посебно у погледу 
неисправности механизма за управљање и кочење, а возач је свестан тих не-
достатака; управљање моторним возилом од стране учесника у саобраћају 
који није обучен за вожњу, али и управљање возилом под дејством алкохола 
у високој концентрацији. То се може, под одређеним условима, сматрати 
„безобзирним“ или „грубим“ повредама саобраћајних прописа.

Према наведеним критеријумима, нпр. свест да забрањена последица 
може наступити и да је возач пристао на њено наступање, па је према томе 
поступао са евентуалним умишљајем, мора произилазити из високог степена 
безобзирности коју је показао возач моторног возила у сваком конкретном 
случају, на шта може указивати нпр. висок проценат алкохолисаности возача.

Иако поменути критеријуми могу указивати на већу или мању крими-
налну опасност оног учесника у јавном саобраћају који је поступао супрот-
но саобраћајним прописима, сматрамо да из њих не би требало аутоматски 
извлачити закључак о постојању таквог психичког односа према делу као 
што је евентуални умишљај. Увођење ових критеријума у одређивање обли-
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ка виности представља пре покушај да се изађе из лавиринта у разграниче-
њу евентуалног умишљаја, односно свесног нехата. 

Треба имати у виду да је реч о појмовима који и сами нису довољно пре-
цизни, чија се садржина може различито одређивати, и да они морају бити 
заиста поткрепељени како објективним радњама учиниоца тако и његовом 
свешћу о предузетим радњама, из којих би несумњиво произилазио закључак 
о пристајњу на забрањену последицу – евентуални умишљај. Стога сматрамо 
да су околности „безобзирно, обесно, грубо вређање саобраћајних прописа 
и сл.“, околности на основу којих се код конкретних дела може оцењивати 
постојање умишљаја, а не при чијем постојању умишљај увек постоји. 

Другим речима, суд ће имати у виду поменуте околности које неспорно 
могу постојати у неком случају који је предмет разматрања суда и исте це-
нити приликом утврђивања облика виности, али не би требало аутоматски 
узимати да је дело учињено са евентуалним умишљајем при њиховом по-
стојању, уколико не постоји и нека „чвршћа“ објективна околност, односно 
чињеница која би указивала на евентуални умишљај.

Друго је питање – да ли чињеница да је учинилац био под дејством алко-
хола у тренутку започињања вожње већ сама по себи указује на постојање 
евентуалног умишљаја?

Алкохолисано стање свакако представља објективну околност која се 
утврђује на основу материјалних доказа – медицинског извештаја о концен-
трацији алкохола у крви возача, налаза и мишљења вештака медицинске 
струке, налаза и мишљења вештака неуропсихијатра о способности лица за 
безбедну вожњу и утицају алкохола на психофизичке способности учини-
оца, и др. 

Међутим, чак када је постојао одређени степен алкохолисности, од зна-
чаја је о ком степену алкохолисаности се радило и у коликој мери је такво 
стање утицало на психофизичке способности учиниоца. Од одговора на 
то питање, по правилу, зависи да ли ће се одређено понашање учесника у 
саобраћају квалификовати као поступање из нехата или са евентуалним 
умишљајем, а што даље утиче на правну квалификацију кривичног дела. То 
је сигурно једно од централних питања које се у сваком таквом случају поја-
вљује, јер и казна која ће се изрећи у доброј мери зависи управо од наведене 
околности. Осим тога, постоји знатна разлика и у висини запрећене казне за 
кривична дела ове врсте која су извршена са умишљајем у односу на казну 
прописану за дела извршена из нехата. 

У вези са наведеним потребно је разграничити и утврдити две чињени-
це. Прво – постојање алкохола у организму и у ком проценту. Друго – посто-
јање узрочне везе између стања алкохолисаности и кршења саобраћајних 
прописа и наступеле последице.

Када је у питању постојање алкохола у организму, не може се занемарити 
несумњиво утврђена чињеница да је учесник у саобраћајној незгоди био под 
утицајем алкохола, при чему свако стање алкохолисаности само по себи не 
мора представљати основ за прихватање постојања евентуалног умишљаја. 
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Сваки конкретни случај би морао бити предмет непосредне и свестране 
процене уз апсолутно искључење аутоматизма у закључивању. Није довољ-
но да се само утврди чак и релативно висока концентрација алкохола у крви 
учиниоца, већ и да је услед тога возач очигледно био неспособан за безбедну 
вожњу (Вуковић, 2002: 100), односно, да ли су и којој мери биле смањене 
психофизичке способности возача и како је утврђена концентрација алко-
хола деловала на менталне и психичке способности учиниоца.

Познато је да по овом питању домаћа судска пракса није уједначена и у 
неким случајевима иде се из једне крајности у другу. То се огледа у томе да 
судови у неким подручјима врло ретко и само изузетно одређено понашање 
учесника у саобраћајној незгоди квалификују као поступање са евентуал-
ним умишљајем, па чак и у ситуацији када је утврђено стање алкохолиса-
ности средњег степена. Судови у неким подручјима опет, одлазећи у другу 
крајност, прихватају поступање са евентуалним умишљајем и у случајевима 
када је учесник у саобраћајној незгоди био и под незнатним утицајем алко-
хола и код којих је анализом утврђено присуство алкохола у концентрацији 
која је незнатно изнад законом дозвољене. 

Имајући у виду наведено не могу се прихватити ставови који долазе до 
изражаја у појединим пресудама у којима судови свој закључак о постојању 
евентуалног умишљаја заснивају искључиво на чињеници да је оптужени 
био свестан да је употребљавао одређену врсту и количину алкохолног 
пића, због чега није способан за безбедну вожњу, па је и поред постојања те 
свести започео вожњу. Те чињенице су сигурно значајне, али саме по себи 
нису довољне за закључак о поступању са евентуалним умишљајем.

Ово стога што се за постојање евентуалног умишљаја, поред овог елемен-
та свести, тражи и онај други субјективни однос учиниоца који је изражен 
у његовој вољној сфери, а који се код евентуалног умишљаја манифестује 
у пристајању на забрањену последицу. Дакле, када је реч о возачу који је 
под утицајем алкохола, опредељење за правну квалификацију поступање 
са евентуалним умишљајем не би се смело заснивати искључиво и само на 
чињеници да је возач био под утицајем алкохола. 

То пристајање и такав вољни однос извршиоца не произилази сам 
по себи и не заснива се само на чињеници што је возач моторног возила 
управљао возилом у ситуацији када је био под утицајем алкохола. Због тога 
судска пракса и иде у правцу да чињеница алкохолисаности (искључујући 
можда изузетке изузетно високог степена пијанства), по правилу, сама по 
себи не може бити довољан основ за утврђење да ли је оптужени пристао 
на забрањену последицу, па да је следствено томе поступао са евентуалним 
умишљајем. Закључак суда о пристајању (па према томе и поступању са 
евентуалним умишљајем) или олаком држању да до забрањене последице 
неће доћи (дакле поступању са свесним нехатом) мора се заснивати на ком-
плексној оцени и осталих околности под којима је до конкретне саобраћајне 
незгоде дошло, а које би указивале и на ову страну субјективног односа из-
вршиоца према делу. 
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Која ће околност у сваком конкретном случају за такву оцену бити пре-
судна, тешко је рећи. Може бити од значаја читав низ околности под којима 
је возач дошао у ситуацију да употребљава алкохолно пиће, затим околност 
да ли је то чинио пре или у току саме вожње, па и околности под којима 
је уопште дошао у ситуацију да под утицајем алкохола управља моторним 
возилом. Некада за такву оцену може бити од значаја и чињеница да ли је 
оптужени сам у возилу или има сапутника, ко су они и у каквом је односу 
оптужени са њима.

Поред тога, само алкохолисано стање возача (без обзира о ком степену се 
ради), уколико није дошло до последице коју прописује Кривични законик 
(нпр. у случају кривичног дела угрожавање јавног саобрћаја из члана 289 
КЗ, или тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 КЗ 
– имовинска штета која прелази законом предвиђени износ, лака или те-
шка телесна повреда, или смрт), не доводи до одговорности за саобраћајну 
незгоду која подлеже кривичном кажњавању, јер вожња у алкохолисаном 
стању сама за себе представља саобраћајни прекршај, а не кривично дело, и 
у том случају се према лицу које је управљало возилом под дејством алкохо-
ла примењују правила прекршајног поступка.

 На крају, може се поставити и питање могућности да се дела против 
безбедности јавног саобраћаја учине са директним умишљајем, имајући у 
виду радњу и последицу дела.

У погледу директног умишљаја у односу на последицу дела, у кривично-
правној теорији и судској пракси не постоји јединствено мишљење о томе 
да ли је овај облик кривице уопште могућ код ових кривичних дела. Могу-
ће је замислити саобраћајну ситуацију у којој учинилац хоће да кршењем 
саобраћајних прописа проузрокује повреду тела или имовине. На пример, 
возач теретног камиона користи возило као средство за лишавање живота 
или наношење телесне повреде другом лицу (возачу, бициклисти, пешаку). 
У том случају се његово дело неће квалификовати као угрожавање јавног 
саобраћаја или тешко дело против безбедности јавног саобраћаја, већ као 
убиство или тешка телесна повреда.

Из напред наведеног може се закључити да хтење опасности не значи 
нужно и хтење повреде – последице, али исто тако свест о радњи – кршење 
саобраћајних прописа које, може бити, свесно не значи нужно и хтење кон-
кретне опасности за живот или имовину. Судови често полазе од исправне 
претпоставке да нехатно кршење саобраћајних прописа може да проузро-
кује само нехатну опасност. Међутим, умишљајно кршење саобраћајних 
прописа – евентуални умишљај, не проузрокује увек умишљајну опасност, 
односно последицу. На пример, свест учиниоца да вози брзином већом 
од дозвољене не значи аутоматски да учинилац хоће, односно пристаје на 
последицу – конкретну опасност за људе или за имовину која је наступила 
услед те непрописне вожње. Могуће је да у односу на последицу дела постоји 
нехат учиниоца – олако држи да конкретна опасност неће наступити или да 
ће је моћи спречити. 
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Према томе, степен кривице не може се утврђивати само на основу пси-
хичког односа према радњи, већ се мора узети у обзир и психички однос 
према последици (конкретна опасност) (Рисимовић, 2007). Наведено је по-
себно значајно и за правну оцену дела, односно за разграничење кривичних 
дела против безбедности јавног саобраћаја од других кривичних дела, по-
себно од кривичних дела против живота и тела, против опште сигурности 
људи и имовине, и др.

УЗРОЧНА ВЕЗА ИЗМЕЂУ СТАЊА АЛКОХОЛИСАНОСТИ И  
НАСТУПЕЛЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Питање узрочно-последичне везе између предузете радње и наступеле 
последице увек је актуелно правно-филозофско питање, али истовремено 
и практично питање које је посебно битно разрешити у случају извршења 
кривичних дела у стању алкохолисаности.

Да би стање алкохолисаности, без обзира да ли се ради о мањој или ве-
ћој концентрацији алкохола, било основ за квалификацију поступања са 
евентуалним умишљајем, мора се утврдити да ли је оно даље непрописно 
понашање возача моторног возила (као, на пример, неприлагођена брзина, 
непрописно претицање, недовољно растојање, недовољна пажња, и слично), 
које у суштини и представља основни узрок наступања саобраћајне незгоде, 
у директној узрочној вези са стањем алкохолисаности и негативним утица-
јем алкохола на способност возача моторног возила за безбедну вожњу. 

Ту узрочну везу сигурно није лако утврдити, јер неприлагођеном брзи-
ном возе, непрописно претичу, итд., и возачи који нису под утицајем алко-
хола. Чин вожње сам по себи представља ризичан подухват јер је и трезан 
возач такође опасност за друге учеснике у саобраћају (Colvin, 1981: 776).  
Иако је ту узрочну везу у неким случајевима тешко утврдити, то не ослобађа 
суд обавезе да то питање расправи и утврди да ли се неприлагођена брзина, 
непрописно претицање и друго слично непрописно понашање, може дове-
сти у узрочну везу са стањем акохолисаности или не. Наведено представља 
кључ за решење тог проблема. У таквој ситуацији у одређеним случајевима 
може се десити да се стање алкохолисаности и блажег степена одрази на 
квалификацију умишљајног поступања, као што је опет могуће да у случаје-
вима већег степена алкохолисаности та квалификација не мора аутоматски 
доћи у обзир.   

Овако постављено питање отвара и други проблем – како и на основу 
чега ће суд утврдити да је то даље непрописно понашање (неприлагођена 
брзина, непрописно претицање и др.) у узрочној вези са стањем алкохоли-
саности. Директан одговор на то питање не може се добити, а по правилу 
се не може добити ни од вештака медицинске, па ни од вештака саобра-
ћајне струке. Вештак медицинске струке по правилу се на уопштен начин 
изјашњава о негативном утицају стања алкохолисаности одређеног степена 
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на способност возача моторног возила за безбедну вожњу. Са друге стране, 
вештак саобраћајне струке ће дати одговоре на питања које су из домена 
његове струке и која се по правилу односе на нека техничка питања и од-
говарајуће процене у погледу брзине, могућности заустављања, временско 
просторне анализе, и сл. Међутим, иако ниједан од ових вештака не може 
дати директан одговор на тражено питање, тај одговор се може добити пре 
свега из детаљне анализе сваког конкретног случаја, околности под којима 
је до одређене незгоде дошло, ценећи при томе свакако налаз и мишљење 
поменутих вештака.

Тек на основу свега, суд ће закључити и утврдити да ли је кршење блан-
кетног прописа у узрочној вези са стањем и негативним утицајем алкохола и 
да ли се уз утврђено постојање вољног елемента – пристајање на забрањену 
последицу може узети да је оптужени поступао са евентуалним умишљајем. 
Чак и у случају када се ради о алкохолисаности блажег степена. 

У погледу утврђивања узрочне везе између стања алкохолисаности и 
даљег непрописног поступања противно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, говори пресуда Врховног суда Кж. бр. 156/91 (Бог-
дановић, 2001: 23), те се наводи „да тиме што је суд утврдио да је окривљени 
управљао путничким моторним возилом под дејством најмање 2,10 проми-
ла апсолутног алкохола у крви, па због алкохолисаности није уочио уз десну 
страну своје коловозне траке заустављено путничко моторно возило, нити 
прописно постављени саобраћајни знак на коловозу, као ни два лица која 
су вршила замену задњег левог точка возила, већ је предњим десним делом 
ударио у задњи леви део заустављеног возила и оба лица код истог возила, 
наносећи им тешке телесне повреде, од којих је код истих наступила смрт, 
довољно је за закључак да је окривљени услед тога стања био очигледно не-
способан за безбедну вожњу“. 

 Такође се Врховни суд у одлуци К. 138/96, од 26. новембра 1997. године, 
детаљно бавио узрочно-последичном везом налазећи да је „алкохолисаност 
оптуженог од 1,70 промила алкохола у крви у узрочној вези са угрожава-
њем јавног саобраћаја пошто је налазом вештака утврђено да је управљао 
возилом под дејством алкохола у количини која компромитује возачку спо-
собност сваком возачу, без обзира на године старости и физичка својства, 
јер успорава време реаговања, даје лажну снагу и искривљену слику, што се 
и манифестовало у начину управљања возилом када га оптужени, и поред 
могућности да благовремено уочи пешака на коловозу и да заустави возило 
пре контакта са њим, није уочио на време и брзину свога возила није прила-
годио саобраћајним условима, те је својим возилом ударио у пешака и задао 
му смртоносне повреде“.

Питање утврђивања узрочно-последичне и облика виности у односу на 
радњу и последицу ове групе кривичних дела, од посебног значаја је код 
квалификованих облика кривичних дела против безбедности јавног сао-
браћаја (кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја из 
члана 297 КЗ), ако је учинилац био у алкохолисаном стању. 
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На пример, ако „је оптужени био неспособан за безбедну вожњу, јер је 
због алкохолисаности код њега дошло до поремећаја у парцепцији и пси-
хомоторици и до успорења реаговања на препреке смањења просторне 
оријентације, па управо због алкохолисаности брзину кретања возила која 
је износила 90,5 км/ч и саму вожњу није прилагодио условима саобраћаја 
на путу и својој могућностима управљања због описаног стања, поступају-
ћи противно одредби чл. 42 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 
нити је са довољно пажње осматрао коловоз пута испред себе, па је тако 
касно уочио да се испред њега креће трактор са приколицом…, те стога у 
престизању трактора са приколицом није на време предузео такве радње 
у возилу којима би сигурно избегао налетања аутомобила на приколицу...“.

У том случају, према прихваћеном ставу домаће судске праксе у пресуди 
Врховног суда Србије у Београду Кж. I. 423/06 од 29. 03. 2007. године наве-
дено је да, уколико је учинилац је био свестан да управљајући возилом под 
дејством алкохола, противно саобраћајним прописима, може угрозити јав-
ни саобрћаја и тако довести у опасност животе људи, па је на то пристао, он 
је у односу на те радње поступао са евентуалним умишљајем, док у односу 
на тежу последицу – тешку телесну повреду или смрт, поступао са свесним 
нехатом, јер је био свестан да његовом радњом таква последица може насту-
пити, али је олако држао да до тога неће доћи.
Дакле, у сваком случају, неопходно је утврдити узрочну везу између 
алкохолисаног стања и даљег непоштовања саобраћајних прописа из Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима, те у вези са тим ценити и облике 
виности у односу на предузету радњу и последицу дела.

На крају бисмо поменули и питање које није директно у вези са обли-
цима виности који су разматрани, али је ипак од значаја за њихово утврђи-
вање и оцену, јер се тиче чињеничног описа изреке пресуде управо у вези 
са узрочно-последичним радњама, а то је – да ли изрека осуђујуће пресуде 
треба да садржи бланкетну норму која је повређена непрописним поступа-
њем возача? Можемо рећи да су мишљења о томе већ доста дуго подељена.

 На саветовању Кривичног одељења Савезног суда, Врховних судова и 
Врховног војног суда, одржаног 10. 03. 1985. године, усвојен је закључак да 
код кривичних дела са бланкетном диспозицијом, поред навођења чињени-
ца и околности које представљају обележје кривичног дела, треба у обра-
зложењу пресуде навести и материјално-правне прописе од којих зависи 
постојање кривичних дела, тј. да се ти прописи не морају навести у изреци 
пресуде. Међутим, и поред постојања оваквог закључка, у судској пракси 
која је уследила у већини првостепених пресуда и у изреци се, поред на-
вођења чињеница и околности које представљају обележје кривичног дела, 
наводе и материјално-правни прописи којих се учинилац кривичног дела 
није придржавао.
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ЗАКЉУЧАК

Наша судска пракса и наша кривичноправна наука немају иста стано-
вишта о могућности код постојања умишљаја код кривичних дела против 
безбедности јавног саобраћаја. Судска пракса већ дужи низ година узима да 
је то дело учињено са евентуалним умишљајем када се ради о безобзирном, 
бахатом, грубом кршењу саобраћајних прописа којим се занемарује безбед-
ност других. У такво кршење саобраћајних прописа, пре свега, спада вожња 
под дејством алкохола. 

Кривичноправна наука указује да појмови умишљаја и нехата како 
су одређени у нашем кривичном законодавству нису до краја погодни за 
утврђивање кривице код саобраћајних деликата. Она указује да не одговара 
животној реалности да учинилац овог дела пристаје на довођење у опасност 
живота или тела људи. Угрожавање је само једна фаза у узрочном односу 
према повреди, па би пристанак на угрожавање обухватио и пристајање на 
повреду. Ипак, и кривичноправна наука допушта да неки објективни кри-
теријуми, као што су безобзирна вожња и грубо кршење саобраћајних про-
писа, могу представљати околности на основу којих се код кривичног дела 
угрожавање јавног саобраћаја може оцењивати постојање умишљаја, јер то 
помаже да се теже и грубе повреде саобраћајних прописа квалификују као 
умишљајне и да се, што је још значајније, поузданије изврши разграничење 
евентуалног умишљаја од свесног нехата.
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INFLUENCE OF INEBRIATION ON GUILT IN CRIMES  
AGAINST THE PUBLIC TRAFFIC SAFETY

SUMMARY

Criminal offenses against public traffic safety are often performed by inebriated 
persons and produce very serious consequences, ranging from property damage, 
various forms of body injuries to death. The problem of the guilt of the offender 
in the state of inebriation when committing the offense is certainly the most con-
tentious issue in this group of offenses. The most contentious part of this issue, 
which still remained the least conclusive, is the one that concerns the question: 
how to set more specific criteria to separate the conscious negligence from the 
prospective intent in the field of traffic offenses The paper discusses the conditions 
for the determination of responsibilityof the offender who committed the offense 
in the state of inebriation as well as the various views on the issue in the theory of 
criminal law and in case law.
Key words: public transport, alcoholism, guilt, driving in the state of inebriation
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МИГРАЦИЈА 

Сажетак: У овом раду аутор се бави феноменом илегалних миграција, који 
је у последњих неколико година доживео наглу ескалацију. Ратни сукоби у 
земљама Блиског истока довели су до масовног кретања становништва ка 
земљама Европске уније, створивши на тај начин идеалну прилику за кри-
јумчаре миграната и трговце људима да зараде велике суме новца. С обзиром 
на то да се ради о таквој врсти криминалне делатности чије је откривање и 
прикупљање доказа изузетно тешко и где се већ приликом спровођења ис-
траге јављају проблеми у разграничењу случајева кријумчарења и трговине 
људима, аутор настоји да пружи што бољи увид у актуелне миграторне то-
кове који пролазе кроз Србију. Рад је конципиран у две целине. У првој ће 
бити речи о појавним облицима организованих илегалних миграција, одно-
су кријумчарења миграната и трговине људима, њиховим специфичностима, 
сличностима и разликама. Такође је дат преглед кривичног законодавства у 
вези са овим криминалним делатностима. Друга истраживачка целина по-
свећена је анализи илегалних прелазака државне границе Републике Срби-
је са циљем указивања на евентуалне специфичности кријумчарења људи 
у домаћој безбедносно-криминалистичкој пракси. Дата је и кратка анализа 
стања у домаћој судској пракси у погледу ових кривичних дела. Као основни 
извор података послужили су подаци Министарства унутрашњих послова, 
Миграциони профили Републике Србије за период 2010-2015. год, као и пра-
восудна статистика Републичког завода за статистику.
Кључне речи: миграције, илегалне миграције, кријумчарење миграната, тр-
говина људима, организовани криминалитет
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УВОД

Миграције становништва су феномен који није посебно карактеристи-
чан ни за одређени простор ни за одређено време, односно епоху. Одувек 
је велики број људи, у потрази за бољим животом или тражећи заштиту 
од прогона или насиља, напуштао своје земље порекла и насељавао нове 
територије. Најновији миграторни талас настао је као последица ратних 
сукоба у Сирији (и настављеног насиља у Либији), где је грађански рат про-
узроковао масовни егзодус становништва. Незабележено повећање мигра-
торних токова, окарактерисано као „нова сеоба народа“ (Драгишић, 2015: 
368), подстакло је увођење различитих мера за ограничавање прилива ста-
новништва у земљама дестинације, стварајући на тај начин circulus vitiosus. 
Наиме, смањење опсега легалних начина уласка на територију жељене зе-
мље, уз растућу потражњу за међународном миграцијом и низак ризик од 
откривања и хапшења у поређењу са другим организованим криминалним 
активностима (Schloenhardt, 1999: 88), за последицу има све већи број иле-
галних начина миграција, и то организованих илегалних миграција, које се 
манифестују као кријумчарење миграната и трговина људима (Мијалковић 
и Бошковић, 2006: 177). Према подацима Фронтекса, почев од 2011. године, 
све је мање миграната који самостално (неорганизовано) илегално улазе и/
или бораве на територији стране земље (FRONTEX, 2013). Са друге стране, 
ЕUROPOL наводи да је само у 2015. години више од милион ирегуларних 
миграната ушло на територију Европске уније, од чега је више од 90% у не-
ком стадијуму пута користило услуге кријумчара (EUROPOL, 2016).

Избеглички талас са којим се Европа последњих неколико година су-
очава није заобишао ни Србију. Миграторне токове који већ дуже време 
пролазе кроз нашу земљу можемо окарактерисати као „илегалне, принудне 
и организоване“ (Драгишић, 2015: 377). Како објашњава Драгишић, начин 
финансирања, комуницирања и прилагођавања новонасталим ситуацијама 
указује да иза овог таласа стоји „масовна организација која сеже од места 
из кога мигранти крећу, протеже се дуж целокупне руте њиховог кретања и 
завршава се у местима њихових дестинација“ (Драгишић, 2015: 376). Има-
јући у виду да организовани криминал игра значајну улогу у актуелним ми-
грацијама, као и да се илегални канали који се користе за превоз миграната 
могу користити и за трансфер терористичких група и појединаца (Михић, 
Милковски, 2005: 199), можемо слободно рећи да актуелни избеглички по-
крет представља озбиљну претњу по безбедност и стабилност земље ими-
грације и транзитних земаља, као и њихових грађана. Поред тога, угрожена 
је и безбедност самих миграната, јер многи од њих  постају жртве трговине 
људима и бивају подвргнути ропству, трговини органима и кршењу њихо-
вих основних права и слобода.

Чињеница да кријумчарење људи и трговина људима представљају ви-
соко профитабилне делатности са малим ризиком, откривање ових дела и 
прикупљање доказа веома је тешко (Крунић, 2005: 254). Стога је у овом раду 
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извршена анализа илегалних прелазака државне границе како би се указало 
на специфичности и карактеристике кријумчарења људи и група која се баве 
кријумчарењем у домаћој безбедносно-криминалистичкој пракси. Такође, 
биће извршена кратка анализа стања de lege lata у домаћој судској пракси у 
погледу пријављених и осуђених лица за кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кривично дело трговина људима. У оквиру истог дела 
указаћемо на однос између ова два кривична дела.

ОДНОС КРИЈУМЧАРЕЊА МИГРАНАТА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

На самом почетку излагања неопходно је направити јасну дистинкци-
ју између кријумчарења миграната и трговине људима. С обзиром на то 
да је етиолошка димензија ових појава готово идентична, уобичајено је да 
се кријумчарење људи и трговина људима подводе под заједнички појам 
илегалне миграције. Проблем разликовања ова два феномена од великог је 
практичног значаја, јер од правилне квалификације дела зависи пружање 
адекватне заштите жртви трговине људима, која ужива посебан статус, као 
и адекватно санкционисање преступника сходно почињеном злочину. Де-
финиције трговине људима и кријумчарења миграната дате су у Протоколу 
УН о спречавању, сузбијању и кажњавању трговине људима, посебно женама 
и децом, односно у Протоколу против кријумчарења миграната копном, 
морем и ваздухом.

Протокол против кријумчарења миграната копном, морем и ваздухом, 
који представља допуну Конвенције Уједињених нација о борби против 
транснационалног организованог криминала, под кријумчарењем мигра-
ната подразумева „обезбеђивање илегалног уласка у страну државу лицу 
које није њен држављанин или нема стални боравак, а ради стицања, на 
непосредан или посредан начин, финансијске или друге материјалне кори-
сти. Под илегалним уласком подразумева се прелазак државне границе без 
придржавања и поштовања неопходних услова за легалан улазак у земљу 
пријема.“ (Протокол, 2001).

 Према дефиницији Уједињених нација, трговина људима представља 
„врбовање, превожење, пребацивање, скривање и примање лица, путем 
претње силом или употребом силе или других облика принуде, отмице, 
преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја, давање или 
примање новца, или друге користи да би се добио пристанак лица које има 
контролу над другим лицем, у циљу експлоатације. Експлоатација, као ми-
нимум, обухвата експлоатацију проституције других лица или друге обли-
ке сексуалне експлоатације, принудни рад и служења, ропство или праксе 
сличне ропству, сервитут или уклањање органа.“ (Протокол, 2001).

Анализом наведених дефиниција можемо уочити да постоји разлика у 
погледу саставних елемента ова два феномена. Код кријумчарења мигра-
ната то су: обезбеђивање илегалног уласка у страну државу другом лицу, 
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новчана накнада (или друга имовинска корист) и постојање воље, односно 
добровољног пристанка лица које се кријумчари (Liempt, 2007: 40). Тргови-
на људима састоји се од следећих елемената: чин (регрутовање, транспорт, 
пребацивање, смештај и пријем лица), средство (примена силе, претња 
коришћења силе, изнуда, отмица, превара, обмана, злоупотреба моћи или 
злоупотреба стања рањивости, давање или примање користи) и мотив (ек-
сплоатација жртве) (Liempt, 2007: 41).

Не улазећи дубље у тематику проблема, указаћемо на њихове основне 
разлике. Према UNODC (UNODC, 2010), то су: извор профита – основни 
извор профита, а тиме и основни циљ трговине људима, експлоатација је 
жртава. Са друге стране, кријумчари остварују профит од обезбеђивања 
илегалног уласка мигрантима или останка на територији друге државе. 
Преласком границе однос кријумчара и кријумчарених особа престаје, па 
су оне слободне да оду, док жртве трговине људима немају слободу кретања; 
транснационалност – кријумчарење миграната увек подразумева прелазак 
границе, док трговина људима може бити и прекогранична и унутрашња; 
виктимизација – кријумчарење миграната се одвија уз пристанак кри-
јумчарене особе, па стога не подразумева виктимизацију миграната. Код 
трговине људима не постоји пристанак жртве, већ је изложена претњама, 
преварама или принуди.

Иако постоје јасни критеријуми за разликовање, у пракси није увек могу-
ће успоставити и очувати разлику између ова два кривична дела. У великом 
броју случајева, лица која су жртве трговине људима своје путовање запо-
чињу као кријумчарени мигранти. У класичним случајевима кријумчарења 
миграната, однос између кријумчара и миграната је добровољни однос који 
престаје доласком мигранта у земљу дестинације. Међутим, не тако ретко, 
кријумчарени мигранти бивају приморани да наставе свој однос са кријум-
чарем, како би могли да отплате високе трошкове транспорта. 

КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА У НАЦИОНАЛНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ
Недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи (чл. 350 КЗ)

Кријумчарење људи инкриминисано је чланом 350 Кривичног законика 
Републике Србије. Ако узмемо у обзир чињеницу да се овим чланом инкри-
минише понашање два одвојена лица – мигранта и кријумчара, као и да је за 
постојање кривичног дела недозвољени прелаз државне границе неопходно 
постојање насиља, док се код кријумчарења лица субјективни елемент са-
стоји у намери прибављања користи, може се рећи да поменути члан пред-
виђа заправо два кривична дела са потпуно различитим бићем (Самарџић, 
Милић, 2015: 543). Тако је у ставу 1 овог члана предвиђен основни облик 
који се састоји у прелажењу или покушају прелажења границе Србије без 
прописане дозволе, наоружано или употребом насиља. Инкриминисањем 
не само радње преласка већ и покушаја преласка границе Србије, законо-
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давац је указао на велики значај и висок ниво друштвене опасности овог 
кривичног дела, за које је предвиђена казна затвора до једне године. Оста-
лим ставовима овог члана предвиђа се друго кривично дело – кријумчарење 
миграната. Ово кривично дело врши лице које, у намери да себи или дру-
гоме прибави какву корист2, омогућава другом недозвољен прелаз државне 
границе или недозвољен боравак или транзит кроз Србију.3 Дакле, радња 
извршења кривичног дела састоји се у омогућавању другоме да недозвољено 
пређе границу Србије, омогућавању да недозвољено борави у Србији или 
омогућавању транзита преко територије Србије. Предвиђена је казна затво-
ра од шест месеци до пет година. Као последица све већег броја домаћих 
држављана који у земљама Европске уније траже азил, о чему се говори и у 
извештају Фронтекса, Законом о изменама и допунама Кривичног закони-
ка из 2009. године измењен је законски опис овог дела. (Самарџић, Милић, 
2015: 548) У законском опису више није изричито речено да друго лице коме 
се омогућава недозвољени прелаз границе, недозвољени боравак или недо-
звољени транзит, не сме бити држављанин Србије.

Тежи облик постојаће уколико је дело из става 2 учињено злоупотребом 
службеног положаја од стране групе, или на начин којим се угрожава живот 
или здравље лица чији се недозвољени прелаз границе Србије, боравак или 
транзит омогућава, или уколико је кријумчарен већи број лица. Ако је реч 
о злоупотреби службеног положаја, онда се као извршилац јавља службено 
лице. Начин којим се угрожава живот или здравље миграната јесте нео-
безбеђивање основних услова, посебно у транспорту, у погледу превозног 
средства, смештаја и сл. Уколико услед таквог поступања дође до смрти или 
тешке телесне повреде миграната, радиће се о стицају са кривичним делом 
нехатног лишења живота или нехатне тешке телесне повреде. Шта ће се сма-
трати „већим бројем лица“ зависи од судске праксе, али то не може бити 
мање од пет лица (Стојановић, 2015: 972). За овај облик кривичног дела, 
законодавац је прописао казну затвора у трајању од једне до десет година.

Најтежи облик овог кривичног дела постоји када је дело учињено од 
стране организоване криминалне групе, у ком случају ће се учинилац ка-
знити затвором од три до дванаест година. Посебно треба нагласити разли-
ку између групе и организоване криминалне групе. Наиме, према члану 112 
ст. 22 КЗ, групу чини најмање три лица повезаних ради трајног или повре-
меног вршења кривичних дела која не мора да има дефинисане улоге својих 
чланова, континуитет чланства или развијену структуру. Са друге стране, 

2 Прибављање користи учиниоца битно је обележје кривичног дела недозвољен прелаз државне гра-
нице и кријумчарење људи. Тако је Апелациони суд у Нишу пресудио да није утврђено постојање на-
мере прибављања новчане користи када је возач таксија за извршену вожњу добио надокнаду у виду 
плате.

 Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 3104/10 од 23.9.2010. године и решење Апелационог суда у 
Нишу 4 Кж. 1.бр. 887/11 од 1.9.2011. године – Билтен Апелационог суда у Нишу, бр. 2/2011, Intermex

3 Према пресуди Окружног суда у Београду Кж. 522/08, радња омогућавања транзита кроз Србију 
може се састојати и у пристајању да се у своју кућу приме страни држављани ради преноћишта. Пре-
суда Окружног суда у Београду Кж. 522/08 од 26. фебруара 2008. године и пресуда Општинског суда 
у Сопоту К. 95/07 од 23. октобра 2007. године – Билтен Окружног суда у Београду, бр. 78/28, Intermex
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став 35 истог члана дефинише организовану криминалну групу као групу од 
три или више лица која постоји одређено време и делује споразумно у циљу 
вршења једног или више кривичних дела за које је прописана казна затвора 
у трајању од четири године или тежа казна, ради непосредног или посредног 
стицања финансијске или друге користи.

Трговина људима (чл. 388 КЗ)

Трговина људима је у Републици Србији инкриминисана чланом 388 
Кривичног законика, у овиру кривичних дела против човечности и других 
добара заштићених међународним правом. Основни облик овог кривичног 
дела постоји када неко применом силе или претње, довођењем у заблуду 
или држањем у заблуди, злоупотребом овлашћења, поверења, односа зави-
сности или тешких прилика другог, задржавањем личних исправа, давањем 
или примањем новца или друге користи, врбује, превози, пребацује, скрива 
и прима лица, предаје, продаје, купује, посредује у предаји или продаји, са-
крива или држи друго лице, а у циљу експлоатације његовог рада, принуд-
ног рада, вршења кривичних дела, проституције или друге врсте сексуалне 
експлоатације, просјачења, употребе у порнографске сврхе, успостављања 
ропског или њему сличног односа ради одузимања органа или дела тела или 
коришћења у оружаним сукобима. Дакле, да би постојало ово кривично 
дело, неопходно је да буду испуњена три конститутивна елемента: радња 
извршења, начин извршења и циљ који се жели постићи. За овај облик дела 
запрећена је казна затвора од три до дванаест година. Ставом 2 истог члана 
предвиђено је да ће се учинилац казнити и у случају када није употребио 
силу, претњу или неки од осталих начина извршења предвиђених законом, 
уколико је радња предузета према малолетном лицу.4 Уколико дело из ста-
ва 1 буде учињено према малолетном лицу, радиће се о тежем облику дела, 
за који је предвиђена казна затвора од најмање пет година. Законодавац је 
прописао и два облика квалификована тежом последицом. У првом случају 
реч је о тешкој телесној повреди, а у другом о смрти неког лица. Уколико је 
реч о бављењу вршењем овог кривичног дела или је оно извршено од стра-
не групе, постојаће тежи облик кривичног дела, за који је прописана казна 
затвора од најмање пет година, док је најтежи облик извршење кривичног 
дела од стране организоване криминалне групе. У овом случају је запрећена 
казна затвора од најмање десет година.

На крају, Законом о изменама и допунама из 2009. године уведен је нови 
облик кривичног дела трговине људима који постоји када лице које зна, или 
је могло знати, да је реч о жртви трговине људима искористи њен положај 
или другоме омогући искоришћавање њеног положаја ради експлоатације 
предвиђене основним обликом овог дела.

4 Иако је и овај облик дела запрећен истом казном као и основни, полазећи од својства пасивног су-
бјекта, овај облик у суштини представља квалификовани облик кривичног дела трговине људима.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ КРИЈУМЧАРЕЊА ЉУДИ  
У ДОМАЋОЈ БЕЗБЕДНОСНО-КРИМИНАЛИСТИЧКОЈ ПРАКСИ

Због специфичног географског положаја и међународних саобраћајница, 
земље Балкана су одувек представљале важно транзитно подручје за иле-
галне миграције. Међутим, експанзија избегличке кризе са којом се Европа 
последњих година суочава довела је до нагле ескалације броја миграната 
који се, на путу ка развијеним земљама Европске уније, крећу западнобал-
канском рутом.5 Према подацима Фронтекса, последњих година евидентан 
је константан тренд раста броја илегалних прелазака граница држава За-
падног Балкана. Такав тренд није заобишао ни Србију која се са актуелним 
миграцијама суочава од 2009. године, након потписивања Шенгенског спо-
разума од стране Мађарске, због чега српско-мађарска граница постаје ми-
грантима најатрактивније место уласка на територију ЕУ јер преласком ове 
границе више не подлежу граничној контроли. Србија, као полуперифериј-
ска земља средње развијености, није интересантна мигрантима као земља 
дестинације, али представља значајну транзитну земљу и централно тран-
зитно подручје западнобалканске руте. О важности Србије као транзитног 
подручја говори податак Фронтекса да је у 2012. години од укупног броја 
илегалних прелазака граница држава Западног Балкана 40% забележено на 
територији Србије. (FRONTEX, 2013: 33)

За релативно кратак временски период Србија је суочена са приливом 
огромног броја миграната. Процена је да је кроз Србију до сада (од 2009. 
до 2015. године) прошло више од пола милиона људи. Само у периоду од 
01.01. до 31.10.2015. године откривено је укупно 358.885 илегалних мигра-
ната, што је 15 пута више у односу на целу 2014. годину (23.373 ирегуларних 
миграната), а скоро 500 пута више у односу на 2010 (751).  

У истом периоду евидентиран је нагли пораст спречених илегалних 
прелазака државне границе. Рекордан број покушаја илегалног преласка 
забележен је у 2015. години, када је овај број био скоро четири пута већи 
у односу на претходну годину. Највећи број ирегуларних миграната држа-
вљани су Сирије и Авганистана. Ирегуларни мигранти су у највећем броју 
радно способни мушкарци, док жене чине 15%, а деца 10% укупног броја 
миграната са тенденцијом повећања. 

Ирегуларни мигранти најчешће користе услуге кријумчара, а врло че-
сто и организованих кријумчарских група које им за високу цену помажу 
приликом преласка границе (преко званичних граничних прелаза или ван 
њих), обезбеђују смештај и организују транспорт6 (Центар за заштиту и по-
моћ тражиоцима азила, 2013: 9). Кријумчарење миграната преко званичних 

5 У 2014. години је западнобалканска рута по актуелности била иза централномедитеранске и источ-
номедитеранске руте.

6 На територији Републике Србије делује 58 организованих криминалних група, од којих је 8,6%  висо-
ког, 44,9% средњег, а 46,5% ниског степена организованости. Кријумчарењем миграната се претежно 
баве криминалне групе средњег и ниског степена организованости.
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граничних прелаза реализује се, углавном, коришћењем фалсификованих 
докумената и скривањем у већ постојећим или специјално направљеним 
просторима у возилима. Међутим, највећи број ирегуларних миграната у 
Србију улази преко тзв. „зелене границе“, која је идентификована као ри-
зична од корупције јер је прелазак преко ње готово немогућ без претход-
них сазнања о временском распореду обављања контроле тог дела границе 
(Ђорђевић, 2014: 7). Наиме, постоји могућност да припадници граничне по-
лиције претходно обавесте криминалне групе о тренутку када на одређеном 
делу границе неће бити контроле и на тај начин омогуће несметан прелаз 
ирегуларним мигрантима (Ђорђевић, 2014: 7). 

Графикон 1. – Спречени илегални преласци државне границе Републике Србије

Организоване криминалне групе које делују у Србији нису хијерархиј-
ски организоване, већ функционишу по принципу „ћелија“ које међусобно 
сарађују са честом променом чланова и њихових улога. Организатори и 
чланови ових група најчешће су са подручја Србије и претежно српске на-
ционалности, мада је примећено и да поједини тражиоци азила преузимају 
улогу организатора, проналазећи у прихватним центрима лица заинтересо-
вана за илегално пребацивање на територију земаља ЕУ.

Када говоримо о илегалним миграцијама преко територије Србије, ва-
жно је поменути злоупотребу Закона о азилу. Наиме, овим законом је пред-
виђено да моментом изражавања намерe да се тражи азил, лице не може 
прекршајно бити кажњено због незаконитог уласка или боравка на терито-
рији Србије. На основу исказане намере за тражење азила, мигранти могу 
легализовати свој боравак на територији Србије у року од 72 сата, када су у 
обавези да се јаве надлежном Центру за азил.

Тако илегални мигранти, након пресретања полиције, изражавају наме-
ру да траже азил и на тај начин улазе у процедуру на територији Србије, 
која им служи као прво одмаралиште на путу ка Европској унији. Међутим, 
да није реч о стварним тражиоцима азила, говори однос броја изражених 
намера и броја поднетих захтева за азил.
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Број изражених 
намера за азил

Број поднетих  
захтева за азил %

2010 520 215 41.2
2011 3134 248 7.92

2012 2723 336 12.3

2013 5065 153 3.02

2014 16500 388 2.35

2015 579518 586 0.1

Табела 1. – Однос броја исказаних намера за тражење азила и поднетих захтева за 
азил У Републици Србији

Када се посматра тренд кретања броја исказаних намера, евидентно је да 
овај број (осим у 2012. години, када је забележен пад од 13,2%) константно 
расте, тако да је 2014. године преко три пута већи у односу на 2013. годину, 
а 2015. чак преко 35 пута већи у односу на 2014. годину. За разлику од изра-
жених намера, број поднетих захтева је у сталном паду, са изузетком 2012. 
године када је у благом порасту у односу на претходну годину. У посматра-
ном периоду, број поднетих захтева у односу на број изражених намера пада 
са 41,2% у 2010. на 0,1% у 2015. години.

АНАЛИЗА СУДСКЕ ПРАКСЕ
Пријављена и осуђена пунолетна лица за кривично дело недозвољен пре-
лаз државне границе и кријумчарење људи у периоду 2010-2015. године

У посматраном периоду, укупни број пријављених лица за кривично 
дело износи 1692. Како се из табеле 2 види, број пријављених лица, почевши 
од 2010. године, константно расте, са изузетком 2014. године када је било 
мање пријављених у односу на три претходне године. У просеку, годишње је 
пријављено 282 пунолетна лица због кривичног дела о коме је реч. Најмањи 
број пријављених лица забележен је 2010. године, а највећи 2015., када је 
било три пута више пријављених у односу на претходну годину.

Када је реч о територијалној дистрибуцији, од укупног броја пријављених 
пунолетних лица на територији Републике Србије, у целини означеној као 
Србија – север, за посматрани период било је више од половине пријавље-
них (1135), и то – регион Војводине 919, а београдски регион 216. У целини 
Србија – југ укупно пријављених је 557, и то – регион Јужне и Источне Ср-
бије 448, а регион Шумадије и Западне Србије 109. У укупној маси пријавље-
них пунолетних лица за кривично дело недозвољен прелаз државне границе 
и кријумчарење људи, процентуално најзаступљенији је регион Војводине 
са 54,31%, а најмање заступљен регион Шумадије и Западне Србије са 6,44%.

У односу на пунолетна лица, број пријављених малолетних лица за наве-
дени период износи 33, што чини 1,9% укупно пријављених лица. 
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Пријављена 
лица

Осуђена 
лица %

2010 135 50 37.0
2011 273 57 20.9
2012 279 122 43.7
2013 202 125 61.9
2014 198 191 96.5
2015 605 407 67.3

Свега 1692 952 56.26

Табела 3. – Пријављена и осуђена лица за кривично дело недозвољен прелаз државне 
границе и кријумчарење људи у Републици Србији

Посматрано у овом периоду, највећи број осуђених у односу на прија-
вљене био је 2014. године (96,5%) а најмањи 2011. године (20,9%). У просеку, 
годишње је осуђено нешто више од половине пријављених лица, тачније 
54,55%. Важно је напоменути да је организовање кријумчарења људи, као 
и трговина људима, високо профитабилна делатност са малим ризиком 
откривања, што подразумева да је откривање ових кривичних дела и при-
купљање доказа веома тешко, што би значило да је број осуђујућих пресуда 
мали. Стога је значајан податак да је број осуђених у односу на пријављена 
лица у Србији последњих година у порасту.

Свега Затвор Новчана 
казна

Условна 
осуда

Кућни 
затвор

2010 50 31 / 19 /
2011 57 37 / 20 /
2012 122 95 1 26 /
2013 125 95 / 30 /
2014 191 120 3 68 /
2015 407 165 4 160 78
свега 952 543 8 323 78

Табела 4. – Изречене санкције за кривично дело недозвољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи у Републици Србији

Када говоримо о изреченим казнама за кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење људи (табела бр. 4), од укупно изречених 
казни за ово кривично дело, казна затвора изречена је у 543 случајева, што 
чини нешто више од половине свих изречених казни, односно 57%. Условна 
осуда је заступљена са 33,9% и чини скоро трећину укупног броја изречених 
казни. Ни у једној години није донета ослобађајућа пресуда. 
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2010 2011 2012 2013 2014 свега

5-10 год. / / 1 2 / 3
3-5 год. 2 3 2 3 1 11
2-3 год. 4 2 11 6 4 27
1-2 год. 7 5 18 11 19 60

6-12 мес. 8 18 46 51 78 201
3-6 мес. 9 4 14 12 13 52
2-3 мес. 1 5 1 5 4 16

До 2 мес. / / 2 5 1 8
свега 120 95 95 37 31 378

Табела 5. – Изречене казне затвора за кривично дело недозвољен прелаз државне грани-
це и кријумчарење људи у Републици Србији

Од изречених затворских казни у периоду 2010–2014. године (табела бр. 
5), процентуално најзаступљенија је затворска казна у трајању од 6 до 12 
месеци (53,2%). Следеће по заступљености су казна затвора од 1 до 2 године 
(15,9%) и казна затвора од 3 до 6 месеци (13,8%).

Пријављена и осуђена пунолетна лица за кривично дело трговина људима 
у периоду 2010-2015. године

Према подацима МУП-а, у периоду 2010–2014. године, укупан број иден-
тификованих жртава трговине људима износи 310. У највећем броју слу-
чајева (скоро 97%) жртве су држављани Републике Србије. Међу жртвама 
преовлађују особе женског пола (у просеку 79,5%). У односу на старост жр-
тве, бројнија су пунолетна (укупно 186) у односу на малолетна лица (124). 
Једина година када је ситуација била обрнута јесте 2013., када је пунолетних 
жртава било 15, а малолетних 30. У посматраном периоду, поднете су кри-
вичне пријаве против 307 лица, од чега су 294 (95,8%) држављани Србије. У 
односу на пол, преовлађују особе мушког пола, укупно 240, што представља 
78% укупног броја лица против којих су поднете кривичне пријаве за ово 
кривично дело. За исти период донето је 317 пресуда (за 323 лица), од чега 
су 275 осуђујуће и 42 ослобађајуће.

Податак да су у наведеном периоду и жртве (97%) и извршиоци кри-
вичног дела трговина људима (95,8%) у високом проценту држављани Ре-
публике Србије, потврђује да је у Србији последњих година доминантна 
унутрашња трговина људима. Стога можемо закључити да кривично дело 
трговине људима није у директној корелацији са кривичним делом недозво-
љен прелаз државне границе и кријумчарење људи.
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Графикон 2. – Однос пријављених пунолетних лица за кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење људи и кривично дело трговине људима 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Илегалне миграције представљају озбиљан дестабилизирајући фактор 
и безбедносни проблем који подједнако погађа земље порекла, транзита и 
земље дестинације. Као последица најскоријих миграционих токова, који 
нису заобишли ни Републику Србију, дошло је до повећања организованих 
форми миграција, пре свега кријумчарења миграната. Имајући у виду да 
криминалне групе које се баве кријумчарењем карактерише висок степен 
флексибилности, прилагодљивости и сналажљивости у суочавању са новим 
околностима, у циљу успешне превенције и супротстављања овом виду 
криминала неопходан је проактиван приступ. Такав приступ подразумева 
константно информисање о организационој структури криминалних група 
и начину њиховог функционисања, као и адекватну нормативну регулативу. 
То подразумева пооштравање казнене политике према кријумчарима људи, 
као и проширивање круга учинилаца кривичног дела и на она лица која 
омогућавају недозвољено прелажење државне границе и без намере стица-
ња имовинске користи. Такође, имајући на уму да је у Србији актуелан тренд 
злоупотребе Закона о азилу, потребно је изменити одредбе овог закона како 
би се онемогућила злоупотреба међународних механизама заштите.

Политичко-безбедносна нестабилност у подручјима Блиског истока ука-
зује на то да ће ово подручје и даље бити активан извор миграторних токова 
и велика је могућност да ће се мигранти и даље кретати западнобалканком 
рутом, без обзира што је она званично затворена. Како илегалне миграције, 
а тиме и кријумчарење људи, спадају у транснационални организовани кри-
миналитет, ефикасно супротстављање овим криминалним активностима 
захтева сарадњу свих земаља које се налазе на рути ирегуларних миграната, 
као и земље порекла и крајње дестинације.
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CRIMINAL AND CRIMINALISTIC ASPECT OF ILLEGAL MIGRATION

SUMMARY

In this paper, the author deals with the phenomenon of illegal migration, which has 
recently experienced a sudden escalation. War conflicts in the Middle East have led 
to massive population movements to the EU, thus creating an ideal opportunity for 
smugglers of migrants and traffickers to earn large sums of money. Given that this 
is kind of criminal activity whose discovery and collection of evidence is extremely 
difficult, the author tries to provide better insight into the current migratory flows 
passing through Serbia. The paper is divided into two parts. The first part will 
be focused on the various forms of organized illegal migration, relation between 
smuggling of migrants and human trafficking, their characteristics, similarities 
and differences. It also provides an overview of the national criminal legislation in 
relation to these criminal activities. Second, research continent, is dedicated to the 
analysis of illegal crossings of the state border of the Republic of Serbia with the 
aim of emphasizing any specifics of human trafficking on the national territory. 
The author also gives a brief analysis of the situation in the domestic jurisprudence 
in respect of these offenses. As the main source of information were used.
Key words: migration, illegal migration, smuggling of migrants, human traffick-
ing, organized crime.



343.163
COBISS.SR-ID 512843445

ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ – 2016     233-250

Божидар БАНОВИЋ1, редовни професор
Универзитет у Београду, Факултет безбедности

СВОЈСТВО ОВЛАШЋЕНОГ ТУЖИОЦА  
ПРЕМА ЗАКОНИКУ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Сажетак: Својство овлашћеног тужиоца у кривичном поступку зависи од 
односа државе према извршеном кривичном делу, односно од његовог тре-
тирања као повреде приватног или јавног (општег) интереса, а организовање 
кривичне тужбе зависи од типа кривичног поступка, односно његовог за-
снивања на истражном или оптужном начелу. У овом раду аутор критички 
анализира решења у домаћем кривичном законодавству која се односе сти-
цање својства овлашћеног тужиоца и теоријска схватања поводом појединих 
спорних питања, која се пре свега односе на оштећеног као тужиоца и при-
ватног тужиоца.
Кључне речи: кривични поступак, овлашћени тужилац, јавни тужилац, оште- 
ћени као тужилац, приватни тужилац

УВОД

Историјски посматрано стицање својства овлашћеног тужиоца у кри-
вичном поступку зависило је од односа државе (друштва) према извршеном 
кривичном делу, односно његовог третирања као повреде приватног или 
јавног (општег) интереса. Тако је првобитно схватање да је кривично дело 
повреда приватног интереса водило концепцији да је једино, или превас-
ходно, приватно лице (оштећени кривичним делом или њему блиска лица) 
овлашћено да кривично гони и подноси оптужни акт (кривичну тужбу). 
Такође, од диспозиције овог лица зависило је да ли ће се кривични поступак 
водити, што значи да се радило о праву али не и обавези покретања и во-
ђења кривичног поступка. Развојем схватања да се кривичним делима, или 

1 banovicb@fb.bg.ac.rs 
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барем већином од њих, првенствено угрожава или повређује јавни интерес, 
својство овлашћеног тужиоца у кривичном поступку стичу субјекти који 
поступају искључиво у јавном интересу, а њихово поступање карактерише 
обавезност и официјелност, што значи да кривично гоњење и подношење 
оптужног акта представља обавезу овлашћеног субјекта, а да се ове делат-
ности предузимају по службеној дужности. Временом, главне процесне 
функције у кривичном поступку су се профилисале, често уз међусобна 
преклапања, па и кумулацију појединих функција у рукама истог субјекта.

Организовање кривичне тужбе зависи од типа кривичног поступка. Ако 
је поступак постављен на истражном начелу, функцију суђења и одбране 
врши суд па не постоји кривична тужба као самостална функција проце-
сног субјекта. У оптужном поступку, кривичну тужбу врши тужилац као 
посебни процесни субјекат 

Настанком и формулисањем оптужног начела (начело оптужбе, начело 
акузаторности), које поновну афирмацију доживљава управо у савременом 
кривичном поступку, са једне стране омогућава се раздвајање основних 
кривичнопроцесних функција и њихова расподела између три засебна и 
међусобно независна процесна субјекта, тужиоца, окривљеног и суда, а са 
друге стране решава се питање субјекта који има иницијативу за покретање 
кривичног поступка. Начелом оптужбе успоставља се опште правило да се 
кривични поступак покреће искључиво по захтеву тужиоца, и не може се 
наставити ако овлашћени тужилац одустане од тога захтева. Другим ре-
чима, покретање и вођење кривичног поступка није могуће без казненог 
захтева тужиоца (nemo judex sine actore). Исто тако, суд ни ка ко не посту па 
по слу жбе ној дужно сти, што значи да не може започети кривични поступак 
на сопствену иницијативу (ne pro ce dat ju dex ex of fi cio). Међутим, чи ње ни ца 
по сто ја ња оп ту жбе обаве зу је суд да о њој до не се од лу ку, a y слу ча ју ње ног 
по вла че ња да об у ста ви кривични по сту пак или из рек не пре су ду ко јом се 
оп ту жба од би ја. (Бејатовић, 2014:106; Радуловић, 2009: 59; Васиљевић, Гру-
бач, 2003:52; Ђурђић, 2012:78-79; ) Осим овога, начело оптужбе делује и у 
правцу одређивања предмета поступка. Наиме, предмет суђења може бити 
само оно што је предмет оптужбе. Другим речима, између оптужног акта и 
пресуде мора постојати тзв. објективни и субјективни идентитет.

Кривична тужба, према томе, је процесна активност овлашћеног субјек-
та (тужиоца), којом се од суда тражи да кроз кривични поступак утврди 
постојање кривичноправног захтева и изрекне оптуженом одговарајућа за-
конска санкција. Кривична тужба није само оптужни акт (тужба у формал-
ном смислу), већ и свака друга радња овлашћеног тужиоца која има за циљ 
отварање и одржавање у току кривичног поступка (тужба у материјалном 
смислу).
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НАЧЕЛО ОПТУЖБЕ И ОВЛАШЋЕНИ ТУЖИЛАЦ  
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ СРБИЈЕ

Начело оптужбе једно је од фундаменталних начела савременог кри-
вичног поступка, а његово доследно спровођење и заштита, без обзира на 
преовлађујући тип кривичног поступка, обезбеђени су бројним и строгим 
одредбама закона којима се регулише кривични поступак у свим држава-
ма. У већем броју држава ово начело је изричито одређено и дефинисано у 
законима о кривичном поступку. Уобичајено се оно дефинише, слично као 
и у Законику о кривичном поступку Србије из 2001. године (ЗКП /2001.) 
одредбом: „Кривични посступак покреће се по захтеву овлашћеног тужи-
оца“. Према одредбама Законика о кривичном поступку из 2011. године 
(ЗКП/2011.), кривични поступак заснива се, такође, на начелу оптужбе. Ме-
ђутим, поједини аутори указују да је законска дефиниција овог начела изо-
стављена из текста закона, али да оно посредно произилази из низа других 
одредаба (Ђурђић, 2012:79-80), док други заступају становиште да је „на че ло 
оп ту жбе по ста вље но y чл. 5. и чл. 7. ЗКП, пре ма ко јима се кри вич ни по сту-
пак по кре ће по зах те ву овла шће ног ту жи о ца“ (Бејатовић, 2014:108).

ЗКП/2011. у чл. 5. под насловом „Предузимање и почетак кривичног го-
њења“ прописује у ст. 1. да „за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности овлашћени тужилац је јавни тужилац, а за кривична дела за која 
се гони по приватној тужби овлашћени тужилац је приватни тужилац“. У 
ст. 3. истог члана прописано је да „Ако јавни тужилац изјави да одустаје од 
оптужбе (чл. 52.), на његово место може ступити оштећени као тужилац, 
под условима прописаним овим закоником“. 

Расподела надлежности за предузимање кривичног гоњења уређена је 
у материјалном кривичном законодавству, при чему важи претпоставка 
начела официјелности, дакле гоњење се предузима по службеној дужности 
од стране јавног тужиоца, а гоњење по приватној тужби могуће је само по 
изричитој законској одредби (Илић, и сар., 2012:75). Осим тога, одређена су 
и кри вич на де ла за ко ја се кривично го ње ње предузима по пред ло гу оште-
ће ног. Код ових кри вич них де ла овлашће ни ту жи лац je јав ни ту жи лац, с тим 
што он не мо же да пре ду зме кри вич но гоње ње без прет ход но да тог пред ло га 
оште ће ног (чл. 53. ст. 1. ЗКП).

Начело оптужбе, заједно са начелом официјелности кривичног гоњења, 
представља основ за законско одређивање субјекта који може бити тужи-
лац у кривичном поступку. Као овлашћене тужиоце ЗКП изричито наводи 
јавног тужиоца, приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца.2 Међутим, 
кривични поступак према малолетницима по кре ће за сва кри вич на де ла са-
мо по зах те ву јав ног ту жи о ца за малолет ни ке. 

2 У чл. 2. под насловом „Значење израза“ ЗКП/2011. у тач. 5. „тужилац“ је одређен као јавни тужилац, 
приватни тужилац и оштећени као тужилац.Тач. 7. одређује да је „приватни тужилац“ лице које је 
поднело приватну тужбу због кривичног дела за које је законом прописано кривично гоњење по 
приватној тужби. Тач. 8. одређује да је „оштећени као тужилац“ лице које је преузело кривично 
гоњење од јавног тужиоца.
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У теорији се за оштећеног као тужиоца уобичајено користи и термин 
супсидијарни тужилац. Међутим законодавац није прихватио овај термин, 
мада постоје ставови да је термин супсидијарни тужилац прихватљивији, 
како би се направила дистинкција у односу на приватног тужиоца који је 
исто тако оштећен кривичним делом, а оштећени је у овој ситуацији „до-
пунски“ односно потенцијални тужилац (Павловић, 2012:618; Томашевић, 
Пајчић, 2008:835)

Законодавац је, такође, одредио и тренутак започињања кривичног го-
њења, те тренутак када се сматра да је кривични поступак започео. Тако, 
кривично гоњење започиње или првом радњом јавног тужиоца, односно 
овлашћених службених лица полиције на основу захтева јавног тужиоца 
ради провере основа сумње да је учињено кривично дело или да је одре-
ђено лице учинило кривично дело, или подношењем приватне тужбе. Са 
друге стране, кривични поступак сматра се започетим доношењем наредбе 
о спровођењу истраге (чл. 296.), потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага (чл. 341. ст. 1.), доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога у скраћеном поступку (чл. 498. став 2.), 
одређивањем главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санк-
ције у скраћеном поступку (чл. 504. ст. 1., чл. 514. ст. 1. и чл. 515. ст. 1.) и 
одређивањем главног претреса у поступку за изрицање мере безбедности 
обавезног психијатријског лечења (чл. 523.). Значајни аргументи опреде-
лили су законодавца за оваква решења (Илић и сар., 2012:79-82). Наупрот 
томе, износе се аргументи који говоре о неприхватљивости и нелогичности 
раздвајања процесних тренутака у којима се сматра да су започети кривич-
но гоњење и кривични поступак (Шкулић, 2013:9)

Непоштовање начела оптужбе, односно непостојање овлашћеног тужио-
ца у конкретној кривичној ствари повлачи процесне последице у виду доно-
шења решења суда о одбацивању оптужнице (чл. 416. ст. 1. тач. 2), обустави 
истраге (чл. 308. ст. 1.тач. 2), од но сно об у ста ви поступка (чл. 338. ст. 1. тач. 
2.), a у супротном по сто ја ла би бит на по вре да кривич ног по ступ ка из чл. 
438. ст. 1. тач. 7. Наиме, оба ве за су да је да у то ку це лог по ступ ка, по слу-
жбе ној ду жно сти, во ди ра чу на да ли je ли це ко је се појављу је као ту жи лац 
овлашће ни ту жи лац у кон крет ној кривичној ства ри. 

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ КАО ОВЛАШЋЕНИ ТУЖИЛАЦ

Данас је кривична тужба, по правилу, организована као јавна тужба коју 
врши за то посебно установљен државни орган, јавни тужилац. Сходно 
томе, већина савремених кривично процесних законодавстава, у складу 
са начелима оптужбе и официјелности, предвиђају да се као овлашћени 
тужилац за највећи број кривичних дела појављује јавни тужилац, који 
поступа по службеној дужности, у општем, јавном интересу.
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Исто решење постоји и у домаћем законодавству, односно државни 
орган који врши кривично гоњење, у друштвеном интересу, по службеној 
дужности, у нашој земљи је јавно тужилаштво (чл. 2. Закона о јавном тужи-
лаштву - ЗЈТ). Функцију јавног тужилаштва непосредно врше Републички 
јавни тужилац и други јавни тужиоци (чл. 4. ЗЈТ), а то су, према прописима 
о организацији и уређењу јавног тужилашва, основни, виши и апелациони 
јавни тужиоци, као и јавни тужиоци посебне надлежности – јавни тужилац 
за организовани криминал и јавни тужилац за ратне злочине, а према по-
себним кривичним прописима, јавни тужилац за малолетнике. Такође, ЗКП 
у чл. 2. тач. 6. одређује да се по термином „Јавни тужилац“ подразумевају Ре-
публички јавни тужилац, апелациони јавни тужилац, виши јавни тужилац, 
основни јавни тужилац, јавни тужилац посебне надлежности, заменици 
јавних тужилаца и лица која су законом овлашћена да их замењују.

Већ смо поменули да да је официјелност, односно кривично гоњење 
по службеној дужности, правило које се претпоствља, а да су одступања 
од официјелности предвиђена материјалним кривичним законодавством 
(гоњење по приватној тужби), односно процесним законодавством у ситу-
ацијама када јавни тужилац не покрене кривично гоњење, односно од њега 
одустане.

Организовање кривичне тужбе на начелу официјелности сматра се одли-
ком и цивилизацијским достигнућем савремених законодавстава. Оно за-
хтева решавање многих процесноправних, правнополитичких и других ван-
процесних питања, како би се обезбедила оптимална заштита друштвених 
интереса, а истовремено и ваљана заштита слобода и права лица оштећеног 
кривичним делом (Ђурђић, 2009:78). „Зато што у кривичној репресији треба 
да буду задовољени поред јавних и приватни интереси, од самог почетка 
овај систем тзв. „оптужног монопола не постоји апсолутно“, трансформи-
сао се у систем „релативне јавне оптужбе“ (Живановић, 1940:136-137).

За функцију јавног тужиоца као овлашћеног тужиоца посебно су ин-
тересантна кривична дела која се гоне по предлогу оштећеног. Наиме, код 
ових кривичних дела кривично гоњење, по начелу официјелности, предузи-
ма се по службеној дужности, али уз испуњење услова да оштећени поднесе 
предлог за кривично гоњење, што он може али и не мора учинити. Другим 
речима, оштећени не поступа по начелу официјелности, већ по начелу дис-
позиције, према коме оштећени располаже кривичном тужбом према соп-
ственој вољи и нахођењу. Мада се и за ова дела гони по службеној дужности, 
кривично гоњење није могуће против воље оштећеног, не може се предузети 
ако то оштећени не жели, што је суштина неофицијелног поступка. Међу-
тим, кад оштећени поднесе предлог за кривично гоњење, не значи да ће кри-
вичног поступка обавезно и бити, јер иницијатива оштећеног подлеже оце-
ни јавног тужиоца. Зато што након иницијативе оштећеног јавни тужилац, 
као овлашћени тужилац за ова дела, одлучује да ли ће захтевати покретање 
кривичног поступка, она остају у групи кривичних дела која се гоне у јавном 
интересу по службеној дужности (Ђурђић, 2009:80). Са друге стране, јав ни 
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ту жи лац, ко ји је пре у зео кри вич но го ње ње на осно ву пред ло га оштећеног, 
не ма мо гућ но сти да га на ста ви у слу ча ју ка да под но си лац пред ло га од ње га 
од у ста не, што мо же да учи ни до за вр шет ка глав ног пре тре са (чл. 54. ЗКП).

ЗКП /2011. питање кривичног гоњења по предлогу оштећеног регули-
ше у чл. 6. који носи наслов „Законитост кривичног гоњења“, где се у ст. 
2. прописује да за поједина кривична дела, када је то прописано законом, 
јавни тужилац може предузети кривично гоњење само на основу предлога 
оштећеног. Законодавац, дакле, третира ово питање као изузетак од начела 
легалитеа (законитости, обавезности) кривичног гоњења, а јавни тужилац 
се овде налази у супсидијарној улози у односу на диспозицију оштећеног 
(Илић и сар. 2012:77).

Осим официјелности кривичног гоњења, за улогу јавног тужиоца као 
овлашћеног тужиоца значајно је начело легалитета кривичног гоњења, или 
како га ЗКП сада назива начело законитости кривичног гоњења. У теорији 
постоје значајни аргументи о потреби и оправданости преименовања наче-
ла легалитета, односно законитости кривичног гоњења у начело облигатор-
ности, односно обавезности кривичног гоњења (Јекић, 2003:88-89). Према 
чл. 6. ст. 1. ЗКП „јавни тужилац је дужан да предузме кривично гоњење када 
постоје основи сумње да је учињено кривично дело или да је одређено лице 
учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности“. Ово начело 
важи само за кривична дела која се гоне по службеној дужности, а означава 
обавезу јавног тужиоца да да пре ду зме и про ду жи кривич но гоње ње ако су 
ис пу ње ни за кон ски усло ви за то, од но сно ако по сто је до ка зи ко ји го во ре у 
при лог по треб ном сте пе ну сум ње да je учи ње но кри вич но де ло за ко је се 
го ни по службе ној ду жно сти. Према овом начелу, предузимање кривичног 
гоњења не зависи од воље јавног тужиоца, већ од његове оцене да ли су се 
стекли стварни и правни услови за кривично гоњење (Васиљевић, Грубач, 
20013:54), а под претпоставком ис пу ње ња поменутих услова по кре та ње 
кри вич ног по ступ ка за јав ног ту жи о ца ни је са мо мо гућ ност већ обаве за. 
Потребан степен сумње за обавезно предузимање кривичног гоњења одре-
ђен је као „основи сумње“, за разлику од ЗКП/2001.3, при чему се сумња може 
односити или на одређено кривично дело или на одређено лице као учинио-
ца кривичног дела. „Обе могућности су условно дисјунктивне, јер прва само 
са основима сумње да је учињено кривично дело допушта и непознатог учи-
ниоца, док друга, с основима сумње према познатом учиниоцу, подразумева 
основе сумње да је учињено кривично дело“ (Илић и сар., 2012:76)

Одредба чл. 6. ст. 1. ЗКП/2011 у односу на чл. 20. ЗКП/2001. разликује се и 
по томе што не садржи синтагму „ако овим закоником није другачије одре-
ђено“, која је , као генерална клаузула, предвиђала изузетке од легалитета 
кривичног гоњења. Међутим, у теорији постоје схватања која критикују из-
остављање ове синтагме (Ђурђић, 2012:82). Међутим, у ст. 3. чл. 6. ЗКП/2011., 

3 ЗКП/2001. тражио је основану сумњу да је одређено лице учинило кривично дело које се гони по 
службеној дужности. 
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као дискрециона овлашћења јавног тужиоца у оквиру начела опортунитета, 
предвиђа одлагање, односно непредузимање кривичног гоњења под усло-
вима прописаним тим законом, чиме у ствари, као и ЗКП/2001. предвиђа 
могуће изузетке од начела легалитета. 

Када је у питању поступање јавног тужиоца по начелу опортунитета 
кривичног гоњења, треба нагласити да се ради о једној од најчешћих дивер-
зионих форми у упоредном праву, те да прати стандарде успостављене реле-
вантним међународним документима који који препоручују овакве форме 
и охрабрују тужиоце да их примењују (Recommendation R(87) 18; Guidelines 
on the Role of Prosecutors; Recommendation Rec(2000)19).

У односу на претходни, ЗКП/2011. задржао је, али и проширио поље 
примене начела опортунитета у поступању јавног тужиоца. Тако је условно 
одлагање кривичног гоњења, сада могуће за сва кривична дела са запреће-
ном казном до 5 година затвора, под условом да осумњичени прихвати да 
изврши, и у одређеном року, који не може бити дужи од годину дана и извр-
ши, једну или више од законом прописаних обавеза коју му јавни тужилац 
наложи наредбом о одлагању кривичног гоњења. У том случају јавни тужи-
лац је дужан да својим решењем одбаци кривичну пријаву и о томе обавести 
оштећеног, који неће моћи да поднесе приговор из чл. 51. ст. 2.

Други случај опортунитета предвиђен је за кривична дела са запреће-
ном новчаном казном или казном затвора до 3 године, када јавни тужилац 
може одбацити кривичну пријаву ако је осумњичени, услед стварног каја-
ња, спречио наступање штете или је штету у потпуности већ надокнадио, а 
јавни тужилац, према околностима случаја, оцени да изрицање кривичне 
санкције не би било правично (чл. 284. ст. 3 ЗКП). Ни у овом случају оште-
ћени неће моћи да поднесе приговор вишем јавном тужиоцу из чл. 51. ст. 2.

Треба напоменути да и у кривичном поступку према малолетницима јав-
ни тужилац за малолетнике има овлашћења за поступање по начелу опор-
тунитета, и то како у односу на кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, тако и у односу на она која се гоне по приватној тужби, јер и код 
тих дела једини овлашћени тужилац је јавни тужилац за малолетнике.

„Веома је важно да се у примени начела опортунитета одржи стандард 
правичности. С једне стране, законом су прописани формални услови који 
домен овог тужиочевог права ограничавају на лакша кривична дела. С друге 
стране, и одлагање и непредузимање кривичног гоњења у непосредној су 
узрочној вези са задовољењем правде кроз репаративне активности осум-
њиченог.“ (Илић и сар. 2012:78)

Међутим, у теорији постоје и ставови да у нормативној разради овог на-
чела има места за побољшања, пре свега када је у питању начин контроле 
јавног тужиоца при примени начела (Грубач, 2012:110-111; Илић, Киурски, 
2013:234-235), односно заштита интереса оштећеног, која је према поједи-
ним схватањима знатно мања него што је то претходно био случај (Бејато-
вић и сар., 2013:223).
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ОШТЕЋЕНИ КАО ОВЛАШЋЕНИ (СУПСИДИЈАРНИ) ТУЖИЛАЦ

Положај оштећеног у кривичном поступку предмет је бројних научних 
и стручних дискусија, али и међународних правних докумената и домаћих 
закона и других прописа. Положајем оштећеног у кривичном поступку 
бави се и Европски суд за људска права, али се може констатовати да одлуке 
овог суда нису битније допринеле успостављању одређених стандарда, већ 
су имале домашај искључиво на национална законска решења које су била 
предмет контроле (Илић, 2012а: 135-161). Домаће законодавство, али и нау-
ка, у последње време поклањају све већу пажњу побољшању положаја оште-
ћеног у кривичном поступку, у смислу проширивања права и могућности да 
задовољи своје интересе, мада има схватања да су актуелним ЗКП-ом нека 
од кључних права оштећеног укинута, односно сужена (Грубач, 2012:110). У 
том смислу ЗКП/2011. на једном месту, у чл. 50. наводи каталог свих права 
које има оштећени у кривичном поступку, што је знатно боље решење у од-
носу на претходни законик.

Део овог рада, у складу са његовим насловом, биће посвећен само јед-
ној, од више могућих, улога оштећеног у савременом кривичном поступку. 
Улога странке, односно тужиоца, дуго вемена било је једино и искључиво 
својство које је оштећени могао имати у кривичном поступку. Касније се 
ова улога оштећеног маргинализује, јер држава, преко својих органа преу-
зима кривично гоњење, али се улога оштећеног као могућег (приватног или 
супсидијарног) тужиоца у кривичном поступку задржала до данас, а услови 
за преузимање и остваривање ове улоге у упоредном законодавству, и поред 
сличности, значајно се разликују (Лукић, 2012:181).

Теоријски ставови о потреби постојања института супсидијатне кри-
вичне тужбе оштећеног углавном се крећу у правцу њеног оправдања, пре 
свега као вида контроле над радом јавног тужиоца и гаранције да гоњење 
учинилаца кривичних дела неће неосновано изостајати, услед самовоље или 
погрешног рада јавног тужиоца. Институт супсидијарне тужбе, иако служи 
задовољењу интереса оштећеног, у основи је постављена као заштита јавног 
интереса, јер гоњење и кажњавање учинилаца кривичног дела представља 
јавни интерес сваког друштва. „Супсидијарна тужба није установљена само 
у интересу оштећеног, већ првенствено у општем интересу.” (Васиљевић, 
Грубач, 2003:128)4 Такође, „обезбеђивање могућности да се на месту јавног 

4 Међутим постоји пракса која је супротна овом ставу. Наиме, пресудом Вишег суда у Ваљеву 
Кв.бр.239/11 од 03.11.2011. године констатује се следеће:“ Након одбачаја кривичне пријаве од стра-
не ВЈТ Ваљево, оштећени као тужилац ВЛ из Љига, је благовремено поднео захтев за спровођење ис-
траге против МТ из Угриноваца због кривичног дела неовлашћено ношење оружја из чл.348. ст.4. у 
вези са ст.1. КЗ – а. Истражни судија овог суда је изјавио неслагање са захтевом за спровођење ис-
траге оштећеног као тужиоца. Веће Вишег суда у Ваљеву налази да је истражни судија правилно у 
предметном неслагању истакао да је кривичним делом које је захтевом за спровођење истраге оште-
ћеног као тужиоца стављено на терет МТ заштићен јавни, а не лични и индивидуални интерес. Како 
је чл.221. ст.6. ЗКП – а прописано да је оштећени лице чије је какво лично и имовинско право кри-
вичним делом повређено или угрожено, јасно је да, у конкретном случају, оштећени као тужилац ВЛ, 
у односу на кривично дело неовлашћено ношење оружја нема својство оштећеног лица, јер предмет-
ним кривичним делом није повређено нити угрожено неко његово право или лични интерес, а да би 
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тужиоца јави супсидијарни тужилац, осигурава спољашњу контролу зако-
нитости и правилности рада државног органа, у обављању његове функције, 
монопола везаног за покретање и вођење кривичног поступка за кривична 
дела која се гоне по службеној дужност.“ (Павловић, 2012:619) 

У теорији се поставља питање и да ли је супсидијарна тужба оштећеног 
могућа код свих кривичних дела. Ни претходни а ни актуелни ЗКП не по-
стављају у том погледу никаква ограничења, а одговор на ово питање зависи 
од саме природе појединих кривичних дела. Примера ради код кривичних 
дела код којих нема нема оштећеног, или га нема у смислу његове законске 
дефиниције (чл. 2 тач. 11. ЗКП) неће бити могућа супсидијарна тужба. „Код 
таквих кривичних дела као овлашћени тужилац, јавља се само државни ту-
жилац, на пример код војних кривичних дела (шпијунаже), кривичних дела 
против уставног уређења, где је повређен јавни интерес, а као оштећени 
појављује се друштвена заједница у целини (Крапац, Лончаревић, 1985:35) 
И судска пракса заузимала је сличне ставове (Васиљевић, Грубач, 2003:129).5

Занимљиво питање поставља се и у вези субјекта који се може појавити 
у својству оштећеног као тужиоца. „Сваки оштећени, па и оштећено правно 
лице, може се преко својих заступника појавити као тужилац, под општим 
условима.“ (Васиљевић, Грубач, 2003:129) Такође, „у име државе јавља се јав-
ни правобранилац, под условом да је за то посебно овлашћен.“6 Међутим, у 
последње време поставља се питање целисходности преузимања кривичног 
гоњења када се као супсидијарни тужилац може јавити државни орган или 
Јавно правобранилаштво, јер је извршењем кривичног дела нанета штета 
држави или неком њеном органу. У том смислу „Републички завод за здрав-
ствено осигурање нема могућности прузимања кривичног гоњења од јавног 
тужиоца. Ово стога што Републички завод за здравствено осигурање пред-
ставља држвни орган (организација са јавним овлашћењима), а о правима 
државних органа као оштећених у кривичном поступку, у погледу могућно-
сти кривичног прогона, се стара јавни тужилац, те стога Републички завод 
не може преузети кривично гоњење након одустанка јавног тужиоца од 
оптужбе.“7 Осим тога, „пошто је једини мотив заступника државе да преу-
зимањем гоњењења дође до остварења имовинскоправног захтева, односно 
да оствари накнаду штете причињену одређеним кривичним делом, узима-
јући у обзир такву праксу судова, преузимање гоњења би и са тог аспекта 

у овом кривичном предмету, обзиром да се предметним кривичним делом штити јавни интерес, је-
дини овлашћени тужилац могао бити Виши јавни тужилац у Ваљеву, који је одбацио кривичну при-
јаву оштећеног као тужиоца ВЛ, поднету против МТ, за кривично дело из чл.348. ст.4. у вези са ст.1. 
КЗ – а. 

5 Код кривичног дела изазивања националне мржње и нетрпељивости оштећена је друштвена зајед-
ница као целина, а не поједини припадници односне националности, да би се могли сматрати оште-
ћеним.(ВСХ, IV Кж. 85/83 од 28.07.1983.) Ако је изврђењем таквог дела повређено нечије лично или 
имовинско право, оштећени може предузети гоњење за то друго кривично дело (увреде, принуде, те-
лесне повреде и томе сл.) као приватни или супсидијарни тужилац.(начелни став XLI заједничке сед-
нице 22.06. 1989.) 

6 Правно схватање Кривичног оделења ВСМ од 29.04.1968.
7 Решење Другог општинског суда у Београду, 4 К-301/02 од 24. 04. 2005. 
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било потпуно нецелисходно, јер би за последицу имало да други државни 
орган, коме је примарна функција заштита имовинских права и интереса, 
практично преузме функцију кривичног гоњења, што је супстрат тужи-
лачке функције и није у надлежности јавног правобранилаштва. То не би 
било у складу са принципом поделе надлежнисти, као ни са принципом еко-
номичности, јер би се кривични суд оптерећивао грађанском материјом.“ 
(Манговић, 2013) 

Међу поменутим правима оштећеног из чл. 50. ЗКП, у тач. 7. наведено 
је право оштећеног “да буде поучен о могућности да преузме кривично го-
њење и заступа оптужбу”. Садржина овог права разрађена је у чл. 51. и 52. 
ЗКП. Овде се нећемо детаљно упуштати у садржину овог права, већ ћемо 
само указати на нека спорна питања и проблеме у примени овог института.

На први поглед јасно је да је право предузимања кривичног гоњења од 
стране оштећеног у почетним фазама поступка, како у редовном тако и 
скраћеном поступку, које је постојало по ЗКП/2011. укинуто, те да је оште-
ћеном остало право да преузме гоњење само када јавни тужилац одустане 
од подигнуте оптужнице после њеног потврђивања од стране суда, а у скра-
ћеном поступку ако јавни тужилац одустане од гоњења после заказивања 
главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције (чл. 497). 
Ако јавни тужилац уопште не предузме гоњење, односно одбаци кривичну 
пријаву (али ван случајева опортунитета) или одустане од гоњења у току 
истраге или од подигнуте оптужнице пре него што она буде потврђена, од-
носно од оптужног предлога пре заказивања главног претреса или рочишта 
за зрицање кривичне санкције у скраћеном поступку, оштећени не може да 
предузме, односно преузме гоњење и постне супсидијарни тужилац, већ 
има само могућност да поднесе приговор непосредно вишем јавном тужи-
оцу (чл. 51. ЗКП). 

Сужавање овог права оштећеног потпуно је у складу са преласком на 
нови тип истраге, у коме је јавни тужилац потпуни господар ове фазе по-
ступка и тиме носи потпуну одговорност за њен ток и исход (Илић и сар., 
2012:201).

Приговор као правно средство којим се компензира право на супсиди-
јарну тужбу у складу је са захтевима појединих међународних докумената 
(Recommendation R(85) 11)8 а изазива различите ставове у домаћој теорији. 
Наиме, поједини аутори подржавају овакво решење, сматрајући да је при-
хватљив систем унутрашње контроле (унутар тужилачке организације), с 
обзиром на то да се заснива на хијерархијској структури јавнотужилачког 
органа, при чему виши орган може по сопственој иницијативи, или на 
иницијативу трећег лица, наредити подређеном органу вршење кривичног 
гоњења или га сам предузети (Илић, Киурски 2013:232). Са друге стране 
постоје ставови да право оштећеног да се обрати вишем јавном тужиоцу 

8 Ова прпорука у параграфу 7. изричито тражи да се одлука јавног тужиоца да не гони компензира 
правом оштећеног да захтева преиспитивање одлуке о непредузимању кривичног гоњења, или 
препорука да стекне својство приватног тужиоца.
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приговором не значи много, ни за оштећеног, ни за заштиту општег инте-
реса, јер од вишег јавног тужиоца у том случају не треба очекивати стварну 
и делотворну контролу. Због принципа организације јавног тужилаштва, 
нарочито хијерархијског устројства тог органа, десиће се у многим случаје-
вима да је одлука о непредузимању кривичног гоњења или о одустанку од 
гоњења резултат сарадње надлежног и вишег јавног тужиоца, па чак и да је 
донета по налогу вишег јавног тужиоца (који има право да нижем јавном 
тужиоцу издаје обавезна упутства), тако да је већ због тога тај тужилац дис-
квалификован као контролор који треба да спречи изостанак кривичног го-
њења. Стварна опасност је у томе што случајеви непредузимања кривичног 
гоњења од стране јавног тужиоца у новом систему остају без икакве стварне 
контроле (Грубач, 2012:111).

Одлука вишег тужилаштва о приговору оштећеног мора бити донета у 
року од 15 дана од дана пријема приговора. Овај рок је инструктиван, јер 
нису предвиђене последице у случају његовог непоштовања. Евентуална 
одлука о усвајању приговора резултира обавезним упутством надлежном 
јавном тужиоцу да предузме односно настави кривично гоњење. И овде се 
поставља питање са колико ће ревности и ангажовања надлежни тужилац 
наставити гоњење од кога је претходно одустао. Такође, овакву врсту оба-
везног упутства не познаје Закон о јавном тужилаштву, нити је против овог 
упутства дозвољен приговор. Са друге стране решење којим се приговор 
одбија је коначно, јер жалба против њега није дозвољена. 

На крају треба нагласити и да је супсидијарних тужби оштећених, и док 
су биле могуће у свим фазама поступка, у пракси било занемарљиво мало, 
а још је мањи проценат ових тужби резултирао осуђујућим пресудама. 
Мали број осуђујућих пресуда могао је значити и недовољну утемељеност 
таквих тужби, или немогућност оштећеног да истрагу и даљи поступак води 
квалитетно како би то учинио тужилац као државни орган са свим својим 
прерогативима и статусом. Ови разлози егзистирају и даље, тим пре што 
би се сада, са новим концептом истраге, оштећени као тужилац суочавао 
са још већим изазовима него раније. Сада, када је могућност супсидијарне 
тужбе сведена на фазу након потврђивања оптужнице, може се претпоста-
вити да ће се она још ређе појављивати него раније, пре свега због чињенице 
да је одустанак тужиоца од оптужнице након њеног потврђивања увек био 
изузетно редак случај у пракси (Јовановић, Петровић-Јовановић, 2014:285-
286). У прилог овоме треба додати да оштећени у својству супсидијарног 
тужиоца нема права која припадају јавном тужиоцу као државном органу, 
што практично значи да не може да рачуна на помоћ државних органа у 
прикупљању доказа, нити на обавезу субјеката којима упути захтев да му 
непосредно пруже објашњења и податке потребне за предузимање радњи на 
које је овлашћен. Полиција и други државни органи дужни су да поступају 
само по захтеву јавног тужиоца (Илић и сар. 2012:213).

Определење законодавца да пуномоћник оштећеног као тужиоца може 
бити само адвокат (чл. 58. тач. 3.), те да се оштећеном на његов захтев, када је 
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у питању поступак за кривична дела са запрећеном казном преко 5 година, 
може поставити пуномоћник ако је то у интересу поступка и ако оштећени 
као тужилац, према свом имовном стању, не може да сноси трошкове засту-
пања (чл. 59. ст. 1.), мотивисано је управо хендикепираношћу оштећеног, 
који је по правилу правни лаик а уз то и нема све прерогативе које има јавни 
тужилац, да квалитетно заступа оптужбу. 

Још једно питање појавило се као спорно након измене правила која се 
односе на процесни тренутак када оштећени може да се појави у својству 
супсидијарног тужиоца. Наиме, након што је ЗКП/2011. почео да се приме-
њује у свим поступцима, поставило се питање како наставити поступак у 
коме је захтев за спровођење истраге, односно оптужни предлог оштећеног, 
по којима још није одлучено, поднет за време примене ЗКП/2001. О овом пи-
тању изјашњавао се Врховни касациони суд на седници Кривичног одељења 
одржаној ради изјашњавања о питањима Апелационог суда у Београду, која 
су односила на дилеме у вези са применом одредаба ЗКП. На заједничком 
састанку кривичних одељења ових судова, одржаном 5. децембра 2013. 
године, изнет је став највишег републичког суда да, уколико је оштећени 
преузео гоњење и поднео захтев за спровођење истраге по коме још није 
одлучено, захтев се има сматрати приговором вишем јавном тужилаштву, а 
у другим случајевима, имајући у виду одредбу чл. 604 ЗКП, он је то својство 
стекао по ЗКП/2001. Међутим, у теорији постоје и ставови који оспоравају 
овакво становиште (Илић, Бановић, 2014:98-103).

ПРИВАТНИ ТУЖИЛАЦ КАО ОВЛАШЋЕНИ ТУЖИЛАЦ

Приватна тужба, у смислу одредаба ЗКП/2011 (чл. 2. ст. 1. тaч. 10. ЗКП) 
предтавља, поред оптужнице, оптужног предлога и предлога за изрицање 
мера безбедности, врсту „оптужбе“, на коју је овлашћен приватни тужилац 
када су у питатњу кривична дела која се гоне по приватној тужби. „Приватна 
тужба би се могла одредити као врста оптужбе коју у кривичном поступку 
подноси приватни тужилац, као један од законом овлашћених тужилаца у 
кривичном поступку, против окривљеног, због постојања оправдане сумње 
да је то лице учинило кривично дело које се по кривичном закону гони по 
приватној тужби.“(Ћоровић, 2015:113)

Полазећи од третирања кривичног дела као повреде приватног или јав-
ног (општег) интереса, постојање приватне тужбе, као оптужног акта, у 
теорији се оправдава код кривичних дела којима се претежно повређује или 
угрожава неки ужи интерес од јавног, а најчешће приватни (индивидуални) 
интерес оштећеног (Шкулић, 2011:125). Ради се дакле о мање значајним кри-
вичним делима, код којих доминира субјективно осећање оштећеног (Беја-
товић 2014: 172). Сходно томе, подношење приватне тужбе препуштено је 
вољи оштећеног (евентуално њему блиског овлашћеног лица), што према 
неким схватањима у теорији представља „најкрупније одступање од начела 
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официјелности кривичног гоњења у нашем праву“. Аутори који заступају 
поменуто схватање сматрају да је приватна тужба уређена по начелу опор-
тунитеа кривичног гоњења, при чему се целисходност (опортуност) кри-
вичног гоњења не процењује са становишта јавног, већ приватног интереса 
(Бејатовић, 2014:91). Са друге стране, има схватања да је поступак по при-
ватној тужби уређен по начелу диспозиције, слично грађанској парници, 
у којој странке сопственом вољом утичу на покретање и развој поступка. 
(Живановић, 1940:120)

Круг лица која могу поднети приватну тужбу је ограничен. Иако одредбе 
чл. 2. тач. 7. ЗКП/2011, уопштеном формулацијом, одређују приватног ту-
жиоца као „лице које је поднело приватну тужбу због кривичног дела за које 
је законом прописано кривично гоњење по приватној тужби“, јасно је да ће 
приватну тужбу, пре свега, подносити оштећени.9 То произилази и из одред-
бе чл. 65. ст. 2. који одређује рок (за подношење приватне тужбе) од три 
месеца од дана када је оштећени сазнао за кривично дело и осумњиченог, 
али и одредба чл. 67. која прписује да се на приватног тужиоца сходно при-
мењују одредбе чл. 53. ст. 5, чл. 55. до 57. и чл. 61. ЗКП. Сходно овој одредби, 
у случају да приватни тужилац умре у току рока за подношење приватне 
тужбе или у току поступка, поступак могу покренути или наставити њего-
ви „правни следбеници“, односно његов брачни друг, лице са којим живи 
у ванбрачној или каквој другој трајној заједници живота, деца, родитељи, 
усвојеници, усвојитељи, браћа, сестре и законски заступник могу у року од 
три месеца после његове смрти поднети прватну тужбу или дати изјаву да 
преузимају гоњење. Исто се односи и на правног следбеника правног лица 
које је престало да постоји.

Када је оштећени малолетник, или лице које је потпуно лишено пословне 
способности, његов законски заступник је овлашћен да даје све изјаве и да 
предузима све радње на које је овлашћен оштећени, па самим тим и да под-
несе приватну тужбу. 

Осим процесних одредби, и материјалноправне одредбе могу проширити 
круг лица овлашћених да поднесу приватну тужбу. Наиме, „Кривични законик 
у чл. 177. ст. 2. прописује да се гоњење, за случај увреде из чл. 170. и изноше-
ња личних и породичних прилика из чл. 172. која су учињена према умрлом 
лицу, „предузима по приватној тужби брачног друга или лица које је са умрлим 
живело у трајној ванбрачној заједници, сродника у правој линији, усвојиоца, 
усвојеника, брата или сестре умрлог лица“ (Ћоровић, 2015: 117-118).

Рок за подношење приватне тужбе је три месеца од дана када је оштећени 
сазнао за кривично дело или осумњиченог (чл. 65. ст. 2. ЗКП). Ради се о су-
бјективном року (Илић и сар., 2012:216), с обзиром да се везује за тренутак 
сазнања за кривично дело и учиниоца. Међутим, занимљиво је да законода-
вац није предвидео могућност повраћаја у пређашње стање за случај оправ-

9 Оштећени је лице чије је лично или имовинско право кривичним делом повређено или угрожено – 
чл. 2. ст. 1. тач. 11. Подразумева се да се као оштећени могу јавити и физичко и правно лице. 
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даног пропуштања овог рока, иако је у неким другим случајевима омогућио 
приватном тужиоцу коришћење овог института (чл. 226. ст. 2 и 3. ЗКП). 
Једино у случају подношења противтужбе могуће је прекорачење поменутог 
рока од три месеца. Наиме, „окривљени против кога је поднета приватна 
тужба за кривично дело може до завршетка главног претреса и после про-
тека рока из члана 65. став 2. овог законика, поднети противтужбу против 
приватног тужиоца који је према њему истом приликом учинио кривично 
дело за које се гони по приватној тужби“ (чл. 66. ст. 1. ЗКП). У односу на 
решење из ЗКП/2001 када је противтужба била могућа само код кривич-
ног дела увреде, актуелним закоником могућност подношења противтужбе 
проширена је на сва кривична дела која се гоне по приватној тужби, што 
поједини аутори сматрају неоправданим јер се пружа могућност „манипу-
лације кривичним поступком“ (Ћоровић, 2015:120), односно злоупотребе 
права на прекорачење рока за подношење приватне тужбе.

Положај приватног тужиоца у кривичном поступку одређен је фондом 
његових права и дужности. Одредбом чл. 64. изричито су прописана права 
приватног тужиоца: подношење и заступање приватне тужбе, подношење 
предлога и доказа за остваривање имовинскоправног захтева и да предла-
гање привремене мере за његово обезбеђење, ангажовање пуномоћника из 
реда адвоката, предузимање друге радње када је то одређено закоником. 
У погледу подношења приватне тужбе треба нагласити да је пракса толе-
рантна у погледу формалних аспеката овог права. (Илић и сар., 2012:216). 
С друге стране, под заступањем приватне тужбе подразумева се, пре свега, 
предлагање доказа. У том смислу, не ради се само о праву, већ и о обаве-
зи јер је терет доказивања оптужбе на тужиоцу, у овом случају приватном 
тужиоцу (Ћоровић, 2015: 121). У друге радње одређене закоником спадају 
предлог да сам приватни тужилац буде саслушан као сведок (чл. 92. ст. 2. 
ЗКП) или молба за повраћај у пређашње стање (чл. 226. тач. 2. ЗКП) (Илић 
и сар., 2012: 217). Поред овога, приватни тужилац има права која припадају 
јавном тужиоцу, осим оних која јавни тужилац има као државни орган. У 
том смислу приватни тужилац не може рачунати на помоћ државних ор-
гана у прикупљању доказа, првенствено на помоћ полиције, која је дужна 
да поступа само по захтеву јавног тужиоца. Такође, овлашћења која има 
јавни тужилац у вези склапања споразума са окривљеним и осуђеним у кри-
вичном поступку, не припадају приватном тужиоцу, а приватни тужилац, 
нити његов пуномоћник, за разлику од јавног тужиоца, нису ни изузети од 
процесних казни у случајевима кршења процесне дисциплине. (Илић и сар., 
2012: 213)

Основне дужности приватног тужиоца су да се одазива на позиве суда 
и да обавести суд о свакој промени адресе пребивалишта или боравишта. 
Непоштовање ових дужности може довести до пресумпције одустанка од 
тужбе и обуставе поступка, односно одбијајуће пресуде. Осим тога, приват-
ни тужилац, као и његов законски заступник и пуномоћник, дужни су да 
поштују процесну дисциплину, под претњом процесних санкција. 
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CRIMINAL PROCEDURE

SUMMARY

The status of the authorized prosecutor in the criminal proceedings depended on 
the attitude of the state towards the Criminal offense, or its treatment as a violation 
of private or public (general) interest. Organizing criminal charges depends on the 
type of criminal proceedings, or its establishment in the inquisitorial or adversarial 
principle. In this paper, the author analyzes domestic criminal legislation relating 
to the authorized prosecutor and theoretical views regarding certain issues, which 
are primarily related to the subsidiary prosecutor and the private prosecutor.
Key words: criminal proceedings, the authorized prosecutor, the public prosecu-
tor, subsidiary prosecutor, private prosecutor
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Сажетак: Аутори се у раду најпре баве појмовним одређењем начела ne bis in 
idem. Након тога дају краћи преглед норми међународних правних инстру-
мената, усвојених у оквиру универзалних и регионалних међународних ор-
ганизација, као и националне регулативе начела ne bis in idem, уз критичку 
анализу наведене реглементације. Централни део рада посвећен је пракси 
Европског суда за људска права, тј. стандардима које поставља овај суд при-
ликом аутономног тумачења Европске конвенције о заштити људских права 
и основних слобода по питању примене начела ne bis in idem. У завршном 
делу рада, аутори указују на проблеме који постоје у нашој судској пракси 
приликом примене начела ne bis in idem, а самим тим и на утицај праксе 
Европског суда за људска права на усаглашавање праксе домаћих судова. 
Кључне речи: ne bis in idem, правна сигурност, Европски суд за људска права, 
„Енгел“ критеријуми

ПОЈАМ И ДЕЈСТВО НАЧЕЛА NE BIS IN IDEM

Начело ne (non) bis in idem (не два пута о истом) значи забрану поновног 
суђења истом окривљеном, против кога је за исто кривично дело већ прав-
носнажно окончан кривични поступак, и забрану да се против једног лица 
једновремено воде два кривична поступка. (Ђурђић, 2001: 84) У теорији 
се ово начело често назива и „забрана двоструке угрожености“ (енгл. the 
prohibition of double jeopardy), или начело непоновљивости кривичнопроце-
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сних субјеката (Бејатовић, 2008: 126) у истој кривичној ствари, као и начело 
забране поновног суђења (Беле, Јакулин, 2007: 181). У међународним доку-
ментима и уставима ово начело је подигнуто на ранг основног људског пра-
ва, док у националним процесним законима најчешће заузима место једног 
од основних начела кривичног поступка. Теорија га некада сврстава међу 
начела која се односе на процесне субјекте, односно странке (Васиљевић, 
1981, исто и: Стевановић, Ђурђић, 2006; Бејатовић, 2008; Грубач, 2006), или 
међу начела кривичног гоњења (Шкулић, 2009).

Из појма овог начела произлазе две забране. Прва забрана штити лице 
против кога је поступак правноснажно окончан од поновног покретања 
поступка против њега за исто кривично дело. Друга забрана, која сачињава 
садржину појма начела ne bis in idem, спречава тзв. двоструку литиспенден-
цију. Забрањено је паралелно (истовремено) вођење два или више кривич-
них поступака против истог лица о истој кривичној ствари. С обзиром на то 
да обе наведене забране чине суштину овог начела, назив забрана двоструке 
угрожености адекватнији је од назива „забрана понављања кривичног по-
ступка“ (Ђурђић, 2008: 199).

На страни овог начела налазе се постулати правне сигурности, као једно 
од основних права човека, и начело правичног поступка, које представља 
неку врсту супрапринципа савременог кривичног поступка. Његовим ва-
жењем учвршћује се заштита правног поретка и безбедност правних одно-
са, те доприноси превенцији криминалитета. Оно је природна последица 
својства правноснажности судских одлука и res iudicata. Насупрот томе, 
постоји потреба за утврђивањем истине, са циљем остварења права државе 
на кажњавање, као и захтев за законитошћу судских одлука. Установља-
вањем неограничене примене начела ne bis in idem, било би обесмишљено 
постојање ванредних правних лекова, тј. било би онемогућено понављање 
поступка ако се по правноснажности судске одлуке појаве докази и нове 
чињенице које са високим степеном извесности указују на другачији исход 
евентуалног поновљеног поступка. Са друге стране, неограничено понавља-
ње поступка потпуно би дерогирало интересе правне сигурности и људска 
права окривљеног. Стога се у правним изворима предвиђањем могућности 
понављања кривичног поступка из одређених разлога предвиђају одступа-
ња од овог начела. Тиме се уравнотежава начело истине са начелом ne bis in 
idem, чиме оно стиче особину релативности.

NE BIS IN IDEM У МЕЂУНАРОДНОПРАВНИМ ДОКУМЕНТИМА

Начело ne bis in idem садржано је у многим документима о људским пра-
вима, усвојеним под окриљем међународних организација, како универзал-
них, тако регионалних. У Међународном пакту о грађанским и политичким 
правима из 1966. године забрана двоструке угрожености садржана је у члану 
14 став 7 према коме „Нико не може бити гоњен или кажњен због кривичног 
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дела у вези са којим је већ био ослобођен кривице или осуђен правноснажном 
пресудом према закону и поступку своје земље“. У усвојеном тексту Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: 
Европска конвенција, ЕКЉП) није била предвиђена забрана двоструке 
угрожености. Међутим, приликом усвајања Протокола VII ова забрана 
прописана је у члану 4 став 1, који гласи „Никоме се не може поново судити, 
нити се може поново казнити у кривичном поступку у надлежности исте 
државе за дело због кога је већ био правноснажно ослобођен или осуђен у скла-
ду са законом и кривичном поступком те државе.“. У ставу 2 члана 4 пред-
виђен је изузетак од забране на следећи начин: „Одредбе претходног става 
не спречавају поновно отварање поступка у складу са законом и кривичним 
поступком дате државе ако постоје докази о новим и новооткривеним чи-
њеницама, или је у ранијем поступку дошло до битне повреде која је могла 
да утиче на његов исход.“

Цитираном одредбом постављени су одређени правни стандарди. У 
погледу обима примене, језичким тумачењем долазимо до закључка да је 
забрањено само поновно суђење и кажњавање, али не и поновно покретање 
поступка, што чини суштину овог начела. Иако би покретање поступка без 
могућности суђења било нелогично (Лазин, 2004: 341), строго језички гле-
дано, овакво одређење сужава домашај начела. Поставља се питање да ли то 
значи да принцип ne bis in idem не важи у хипотетичком случају поновног 
покретања кривичног поступка против истог лица за исто дело који би био 
окончан скретањем ка некој форми диверзионог поступања, какве постоје у 
процесним кодексима многих држава.

Језичким тумачењем члана 4 Протокола закључујемо и да се забрана дво-
струке угрожености односи само на поновно вођење кривичног поступка, 
те да не спречава истовремено или сукцесивно покретање и вођење неког 
од некривичних поступака (прекршајног, дисциплинског, или грађанског) 
против истог лица за деликт (привредни преступ, прекршај и сл.) са обе-
лежјима кривичног дела, за које је поступак већ окончан или је у току. Ме-
ђутим, пракса Европског суда за људска права (у даљем тексту: Европски 
суд, ЕСЉП), у складу са „циљевима и намерама“ Европске конвенције, шире 
тумачи појам „кривична ствар“. У некима од одлука заузет је став да се и 
некривична (грађанска, управна) ствар може сматрати кривичном ствари, 
уколико је природа санкције која се може изрећи слична кривичној санк-
цији (Гомеин, 1996: 35). Следи да и вођење некривичног поступка (нпр. ди-
сциплинског) подлеже забрани двоструке угрожености, уколико се у њему 
може изрећи казна која по обиму, природи и строгости одговара кривичној 
санкцији (Гомеин, 1996: 35). Начело ne bis in idem важи искључиво за суђење 
у границама исте јурисдикције, тако да суђење истом лицу за исто дело у 
другој држави није обухваћено забраном, што је потврђено у пракси Европ-
ског суда за људска права. 
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НАЦИОНАЛНА РЕГУЛАТИВА НАЧЕЛА NE BIS IN IDEM

Устав Републике Србије (Службени гласник РС, бр 98/2006), као једно од 
основних начела људских права и слобода везаних за правну сигурност у 
казненом праву, у чл. 34 ст. 4 принцип ne bis in idem дефинише тако да нико 
не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном 
пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно од-
бијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може 
бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном 
леку, а ова уставна одредба даље прописује да истим забранама подлеже 
вођење поступка за неко друго кажњиво дело. 

Некадашњи Устав СРЈ из 1992. године (који је био на снази до почетка 
2003. године и који је први подигао забрану двоструке угрожености на ранг 
уставног начела) регулисао је ово начело на идентичан начин као и сада-
шњи Устав из 2006. године. Устав СРЈ из 1992. године је начелу ne bis in idem 
дао ранг уставног начела и није оставио никакву могућност да се законом 
предвиди било какво одступање од њега. И пре овог Устава, у југословен-
ском кривичном процесном праву постојао је принцип ne bis in idem, али 
не као уставно већ као законско начело, и тада је законодавац од њега могао 
предвиђати одређена одступања, од којих је најдрастичније било оно које је 
дозвољавало понављање кривичног поступка на штету окривљеног после 
правноснажне пресуде или решења о обустави поступка (Грубач, Васиље-
вић, 2014: 42). 

Законик о кривичном поступку (Службени гласник РС, бр. 72/2011, 
101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014) прописује да „нико не може 
бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен 
или осуђен, или за које је оптужба правноснажно одбијена, или је поступак 
правноснажно обустављен, као и да правноснажна судска одлука не може 
бити измењена на штету окривљеног“.

Ако упоредимо кривичнопроцесно законодавство Републике Србије 
са међународним кривичнопроцесним документима, закључујемо да нор-
мативни израз забране двоструке угрожености надмашује међународне 
стандарде. Првенствено, наш нормативни систем иде шире од Европске 
конвенције у погледу одлука на које се односи забрана двоструке угроже-
ности. Док се у Европској конвенцији наводе само мериторне одлуке, прав-
носнажне либераторне и кондемнаторне, у нашем систему се примена шири 
и на процесне одлуке, када је поступак правноснажно обустављен или је 
оптужни акт правноснажно одбијен. То су случајеви из чл. 422 ЗКП, када се 
оптужба одбија и доноси решење о обустави поступка. То решење се доноси 
само када материјалноправни разлози спречавају поступак или када посто-
је трајне процесне сметње за кривично гоњење. У случају привремених и 
отклоњивих сметњи, поступак се окончава на начин који омогућава његово 
евентуално поновно вођење, када се за то испуне потребни процесни и фак-
тички услови.
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Значајна разлика између регулативе овог начела у нашој земљи и Европ-
ске конвенције, јесте то да док ЕКЉП не забрањује понављање поступка на 
штету окривљеног, у нашој законској реглементацији је то изричито забра-
њено. Оваквим решењем правосудним органима отежана је улога и јавни 
тужилац теже одустаје од кривичног гоњења; принуђен је да ради другачије 
и доста обазривије, с обзиром на то да мора да пронађе све доказе о кривици 
окривљеног до завршетка поступка. 

ТУМАЧЕЊЕ ПОЈМА IDEM

За важење начела ne bis in idem потребно је утврдити постојање иден-
титета између новоутужене и правноснажно пресуђене кривичне ствари, 
односно шта се разуме под појмом „idem“. Неопходно је постојање иденти-
тета кривичног дела (објективни идентитет) и идентитета учиниоца (су-
бјективни идентитет). Објективни идентитет (eadem res) чини постојање 
истог чињеничног стања, тј. потребно је да је реч о истом бићу кривичног 
дела, односно да постоји идентитет одлучних чињеница које чине посебно 
биће истог кривичног дела. Ирелевантне су евентуалне измене и допуне у 
чињеничном стању које не утичу на промену идентитета кривичног дела. 
Промена правне квалификације код новоутужене кривичне ствари не утиче 
на постојање идентитета кривичног дела, с обзиром на то да суд није везан 
правном квалификацијом. Субјективни идентитет (eadem persona) постоји 
уколико је новоутужено лице оно које је у раније правноснажно окончаном 
кривичном поступку имало својство окривљеног. Идентитет лица остаје 
очуван и онда када је измењен облик виности (нпр. нехат уместо умишљаја), 
као и када се у новоутуженој кривичној ствари мења само допринос окри-
вљеног извршењу кривичног дела (нпр. у новоутуженој кривичној ствари 
јавља се у својству подстрекача, насупрот ранијем оптужењу истог лица као 
извршиоца истог кривичног дела). Посматрајући развој праксе Европског 
суда можемо уочити својеврсна лутања и да су се она мењала тако да су се 
издвојила три различита приступа по питању тумачења појма idem.

Први приступ (примењен у предмету Gradiner v Austriа) фокусирао се на 
„исто понашање“ (idem factum) подносиоца представке, без обзира на прав-
ну квалификацију тог понашања. Други приступ полази од претпоставке да 
је понашање окривљеног које доводи до кривичног гоњења исто, али указује 
да исто понашање може да представља извршење неколико дела (concours 
idéal d’infractions; идеални стицај кривичних дела), за које је могуће суди-
ти у одвојеним поступцима (примењен у предмету Oliveira v Switzerland). 
Кључни аргумент суда био је да се тада може сматрати да се ради о „једном 
делу које чине два одвојена деликта“, а не о „истом понашању“ (para. 26). 
Трећи приступ ставља акценат на „основне елементе“ два дела (примењен 
у предмету Franz Fischer v Austria). Мада, начелно, не искључује могућност 
вишеструког гоњења у случају идеалног стицаја, ЕСЉП је утврдио повреду 
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ne bis in idem јер се два дела нису разликовала у „основним елементима“, те је 
једно дело обухватало друго. Међутим, будући да би било неспојиво с овом 
одредбом када би подносиоцу било поново суђено или изречена казна за 
дела која су само „номинално различита“, Европски суд је изнео став да би 
требало извршити допунску процену у правцу утврђивања да ли таква дела 
имају исте „битне елементе” (Franz Fischer v Austria, para. 30–31).

Након одлуке Суда правде ЕУ у случају Van Straaten, ЕСЉП је, свестан 
потребе за консолидацијом своје дотадашње праксе, разрешио казуистички 
приступ поводом питања ne bis in idem и јасно заузео став одлучивши се за 
идентитет чињеница у смислу idem у пресуди Zolotukhin v Russia, која тежи 
разјашњењу и усклађивању правног положаја свих грађана. Поставља се 
питање како је ЕСЉП оправдао свој нови приступ. Врло дискретно истак-
нувши да је дотадашњи приступ превише рестриктиван по питању права 
појединаца. Без даљег објашњења. Одлучујуће је да ли је лицу у два поступка 
стављено на терет исто или у битном исто чињенично стање, односно да ли 
се ради о идентичним чињеницама или чињеницама које су суштински исте. 
У ставу 84 наведене пресуде прецизира то на следећи начин: „Суд се у своме 
испитивању треба стога усредсредити на оне чињенице које представљају 
скуп конкретних чињеничних околности које укључују истог окривљеног и 
које су нераздвојно повезане у времену и простору, а чије постојање треба 
доказати како би се осигурала осуђујућа пресуда или покренуо кривични по-
ступак.“ 

Своју праксу ЕСЉП је потврдио и у најновијој пресуди у случају против 
наше земље. Подносилац представке, господин Миленковић, у прекршај-
ном поступку кажњен је због нарушавања јавног реда и мира, док се у кри-
вичном поступку радило о казни за телесно повређивање. ЕСЉП у својој 
одлуци навео је да су се оба поступка односила на исти догађај и да су чиње-
нице у оба поступка нераздвојиво повезане у истом простору и временском 
оквиру. (Milenkovic v Serbia, para. 39, 40 и 41.)

Интересантно је поменути да и неке од судија ЕСЉП не подржавају у 
потпуности приступ овом проблему, и по својим схватањима су ближи при-
ступу који имају судови у САД. Према том схватању, у интересу је друштва, 
у целини, да се казне различите повреде закона, извршене једним идентич-
ним догађајем, ако се различитим инкриминацијама жели спречити потпу-
но другачије зло или штета, и да тада гоњење за исти догађај није забрањено 
(Зупанчић, 2011). 

ТУМАЧЕЊЕ ПОЈМА BIS

Дилема која настаје у одређивању елемента „bis“ јесте да ли су важењем 
овог начела обухваћене само мериторне или и формалне судске одлуке. Ду-
биозно је, такође, да ли се мора радити о пресуди или то може бити и судска 
одлука у другој форми, донета током поступка. Питање је да ли су дејством 
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начела ne bis in idem обухваћене искључиво одлуке суда, или и неког другог 
државног органа (јавног тужиоца или полиције), донете пре започињања 
кривичног поступка. Такође, поставља се питање кумулирања кривичног 
и неког другог судског поступка (прекршајног, управног, дисциплинског...). 
Одговори на ова питања различити су од државе до државе, и у зависности 
од националног или међународног важења ne bis in idem. 

Да би начело забране двоструке угрожености произвело своје дејство, 
потребно је да су одлуке постале правноснажне (res iudicata) и да више не 
стоји на располагању ниједан редовни правни лек, или је странка исцрпела 
таква правна средства или је протекао рок у коме су могли бити искоришће-
ни. 

Циљ одредбе чл. 4 Протокола бр. 7 уз Европску конвенцију јесте забра-
нити поновно вођење кривичног поступка који је закључен правноснажном 
одлуком. Правноснажна је она одлука која је стекла снагу res iudicatа. То је 
случај кад је неопозива, што значи да нема више никаквих редовних правних 
средстава, или су странке таква правна средства исцрпеле или су допустиле 
да протекне рок, а да их нису искористиле (Zolotukhin v Russia, para. 107, 
Nikitin v Russia, para. 37). Одлуке против којих је дозвољена жалба искључе-
не су из опсега јемства садржаног у чл. 4 Протокола бр. 7, све док не истекне 
рок за улагање такве жалбе. С друге стране, ванредна правна средства, као 
што су захтев за понављање поступка или захтев за продужење рока који 
је истекао, не утичу на правноснажост одлуке. Иако ова правна средства 
представљају наставак првог поступка, правноснажна природа одлуке не 
зависи од тога јесу ли она искоришћена (Zolotukhin v Russia, para. 108).

Док се у Европској конвенцији наводе само мериторне одлуке, којима је 
правноснажно ослобођено или осуђено лице, у нашем систему се примена 
шири и на процесне одлуке, када је поступак правноснажно обустављен 
или је оптужни акт правноснажно одбијен. Међутим, чини се опортуним 
прихватање још ширег одређења које би у елемент „bis“, поред правносна-
жних судских одлука, укључило и остале одлуке којима је поступак коначно 
завршен, као и вансудске нагодбе у преткривичном поступку.

ПОЈАМ „КРИВИЧНЕ ОПТУЖБЕ“

Приликом примене начела ne bis in idem Европски суд поставио је три 
питања: а) да ли се у поступку који је раније вођен изречена казна може 
сматрати казненом; б) да ли су дела за која се подносилац представке гони 
иста и в) да ли су вођена два кривична поступка. 

Појам „казнени поступак“ у тексту чл. 4 Протокола 7 мора се тумачити 
у светлу општих начела о одговарајућим појмовима „кривична оптужба“ и 
„казна“ из чл. 6 ЕКЉП (Milenkovic v Serbia. para. 32). Као и у случају других 
одредаба ЕКЉП, појам „оптужбе“, који се користи у чл. 6 ст. 1 ЕКЉП, има 



258

Иван ИЛИЋ и Јелена ВЕСЕЛИНОВИЋ

„аутономно” значење и понекад захтева другачије тумачење од тумачења које 
нуде унутрашњи закони или националне власти (Adolf v Austria, para. 30).

У случају Deweer v Belgium EСЉП заузео је схватање да реч „оптужба” 
треба да има суштинско пре него формално значење и да је потребно да 
иде даље од онога како ствари изгледају на површини и истражи реалност 
чињеница у вези са конкретним поступком. У овом предмету, Европски суд 
заузео је став да се „оптужба“ може дефинисати као „званично обавештење 
које надлежни орган власти даје појединцу о наводима да је то лице почи-
нило кривично дело“ или када „постоји ситуација која битно утиче на осум-
њиченог због постојања саме сумње“(Deweer v Belgium, para. 42, 46; Eckle v 
Germany, para. 73).

Како је у питању појам који има аутономно значење, ЕСЉП је у својој 
пракси установио три критеријума, познатији као „Енгел“ критеријуми, 
помоћу којих се испитује да ли се ради о оптужби за кривично дело. Прво, 
ЕСЉП испитао је класификацију из националног законодавства, коју су 
примениле надлежне власти. Друго, размотрио је природу дела, а потом 
проценио природу и тежину казне која се може изрећи у случају да се до-
несе одлука против тог лица. Други и трећи критеријум постављени су ал-
тернативно, али ово не искључује кумулативну примену у случају да након 
одвојених анализа сваког критеријума није могуће донети јасан закључак 
о постојању „кривичне“ оптужбе (Jussila v Finland, para. 30–31, Ezeh and 
Connors v. the United Kingdom, para. 82–86).

Приступ установљен „Енгел“ критеријумима спречава државе уговорни-
це да, бранећи класификације по унутрашњем праву, онемогуће примену га-
ранција из чл. 6 ЕКЉП у поступцима који се односе на прекршајне, управне, 
привредне и дисциплинске поступке.

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛА ПРЕМА НАЦИОНАЛНОМ ПРАВУ

Оптужба за кривично дело, у смислу ЕКЉП, постоји ако је оптужба ква-
лификована као кривична по домаћем праву. Међутим, иако оптужба није 
одређена као кривична, то не значи аутоматски да се не примењују гаранци-
је правичног суђења садржане у чл. 6 Конвенције. Наиме, „... када би државе 
чланице могле по сопственом нахођењу да класификују неко дело као прекр-
шајно уместо као кривично... онда би деловање суштинских норми чланова 
6 и 7 ЕКЉП било подређено њиховој сувереној вољи. Ако би се ово проширило, 
могле би наступити последице које су у потпуном нескладу са сврхом и ци-
љем Конвенције” (Nykänen v. Finland, para. 38). То значи да је класификација 
„кривичне ствари“ у смислу националног права државе чланице одлучујућа 
у погледу обавезне примене одредаба Европске конвенције, док чињеница 
да неки поступак у националном праву није дефинисан као кривични не 
прејудицира став о обавезној применљивости одредаба ЕКЉП.



259

ТУМАЧЕЊЕ ДЕЈСТВА НАЧЕЛА NE BIS IN IDEM У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ПРИРОДА ДЕЛА

Правна квалификација поступка према домаћем закону не може бити 
искључиви       критеријум за примену принципа ne bis in idem. Појам „кри-
вични поступак“ мора се тумачити у светлу општих принципа који се од-
носе на одговарајуће речи „оптужба за кривично дело“, односно „казна“ из 
чл. 6 и чл. 7 Европске конвенције (Muslija v Bosnia and Herzegovina, para. 25).

Оптужба за кривично дело постоји, у смислу ЕКЉП, „ако je конкретна 
норма општеприменљива, односно ако се не односи само на одређену групу 
него је усмерена према свим грађанима и има генерално обавезујући карак-
тер“ (Bendenoun v France, para. 47) , „ако је поступак вођен од стране jaвних 
органа, попут органа извршне власти, органа управе“ (Benham v The United 
Kingdom, para. 56). „Посматра се како су слични поступци класификовани 
у другим земљама чланицама Савета Европе“ (Öztürk v. Germany, para. 53), 
„да ли санкција има кажњиви (репресивни) и одвраћајући карактер од дру-
штвено непожељног понашања“ (Öztürk v. Germany, para. 53), служи ли то 
дело заштити вредности и интереса који се редовно штите казненим правом 
(Emmerson et al., 2012: 212).

Ако тумачимо дословно, чл. 6 ЕКЉП примењује се само на грађанска 
права и обавезе или на појам „кривичне оптужбе“; дакле, искључује своју 
примену на административне, пореске и друге преступе. Међутим, почев од 
седамдесетих година прошлог века, чл. 6 ЕКЉП почео је да се примењује и 
на пољу административног права у управном поступку и за ово је заслужна 
чињеница да је Европска конвенција „живи инструмент“ који се временом 
мења, тумачи аутономно и прати сам развој цивилног друштва. Самим тим, 
аутономним тумачењем, Европски суд је редефинисао свој приступ и дао 
своје значење појмовима „суд“, „кривична оптужба“ и „грађанска права и 
обавезе“. 

Свако позивање националних судова на „лакшу“ природу дела не искљу-
чује њену класификацију као „кривичну“ у аутономном тумачењу значења 
ЕКЉП, будући да Европска конвенција не садржи ништа што указује да 
кривична природа дела, у оквиру значења Енгелових критеријума, неизо-
ставно захтева одређени ниво озбиљности (Milenkovic v Serbia, para. 35). 

Како поједини аутори (Allena, 2014) наводе, а тумачећи праксу ЕСЉП, 
израз „суд“ (tribunal) треба схватити у суштинском, а не формалном смислу, 
имајући у виду de facto овлашћења која имају јавни органи, а не њихов орга-
низациони профил; дакле, не мисли се само на класичне судске органе који 
су интегрисани у правосудни систем једне земље, већ појам tribunal може 
подразумевати и било који инокосни или колегијални орган чија су овла-
шћења јавне природе, па је самим тим и орган управе овлашћен да одлучује 
о кривичним стварима, грађанским правима и обавезама. У случају Tsonyo 
Tsonev v Bulgaria, околност да је прву казну због ремећења јавног реда и мира 
подносиоцу захтева изрекао градоначелник није за ЕСЉП имала никаквог 
утицаја на оцену да, с обзиром на природу дела за које је подносилац за-
хтева кажњен у прекршајном поступку, тај поступак представља кривични 
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поступак у смислу чл. 4 Протокола 7 (Tsonyio Tsonev v Bulgaria, para. 47–50). 
У случају A. Menarini Diagnostics S.R.L. v Italy ЕСЉП појаснио је да и управ-
ни орган може изрећи кривичну санкцију, све док таква одлука може бити 
ожалбена пред судским органом. (Allena, 2014). Члан 6 са својом кривичном 
конотацијом може бити примењен у случајевима примене обичајног права, 
затим, када су санкције изречене од стране суда који има овлашћења само 
у буџетским и финансијским стварима, као и на извесне поступке пред 
управним органима који имају овлашћења у области економије, финансија 
и права конкуренције (Council of Europe, 2014: 10).

У погледу ове проблематике, највише полемике у пракси наших судова 
изазвало је питање природе решења Министарства финансија − Пореске 
управе, којима грађане оглашава одговорним за повреде Закона о порезу на 
доходак грађана, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 
и сл. У складу са ставовима ЕСЉП поступили су и наши судови истичући 
да „на кривичну природу овог решења не може утицати околност што је 
окривљени правноснажно оглашен одговорним у прекршајном поступку пред 
Органом управе“ (Пресуда Апелационог суда у Нишу, 13 Кж 1. бр. 189/13 од 
23.01.2013. године, види и 11 Кж. 1. бр. 2305/13 од 09.12.2013. године).

Лишење слободе је само по себи казна која, по правилу, чини неку норму 
кривичном, а не прекршајном (Dutertre, 2003: 182). Суд је у предмету Engel 
and Others v The Netherlands закључио да „у друштву које почива на влада-
вини права, лишење слободе које се намеће као казна спада у „кривичну 
сферу“, сем када је реч о оним лишењима слободе која по својој природи, 
трајању и начину извршења нису значајно штетна“ (Engel and Others v The 
Netherlands, para. 82). Међутим, чињеница да се казна не састоји у лише-
њу слободе није одлучујућа. Када се у неком предмету не ради о затворској 
казни или претњи затвором него о новчаној казни, треба размотрити да 
ли је реч о материјалној накнади штете или је то у суштини казна којом се 
одвраћа од понављања кривичног дела, у ком случају таква казна спада у 
кривичну сферу (Bendenoun v France, para. 47).

Бројне су представке пред ЕСЉП у погледу пореске материје. У предмету 
Janosevic v Sweden, ЕСЉП је навео да су „додатни порези“ (повећање износа 
пореза, у смислу кажњавања) усмерени на све пореске обвезнике у Швед-
ској, а не само на одређену групу са посебним статусом. Сврха тих додатних 
пореза није била надокнада трошкова проузрокованих понашањем обве-
зника, већ је основна сврха била притисак на обвезнике да поштују своје 
законске обавезе и кажњавање повреда тих обавеза. Сврха им је, дакле, била 
и кажњавање и одвраћање од друштвено непожељног понашања, па их тако 
треба сматрати „кривичним” по својој природи. То своје становиште ЕСЉП 
потврдио је у каснијој пресуди Bendenoun v France (para. 54) , да би коначан 
став заузео у случају Jussila v Finland где је нашао да је очигледно да они 
нису класификовани као део кривичног, већ као део фискалног режима, док 
у погледу своје природе представљају генералну санкцију која је примењива 
на све пореске обвезнике и да имају за циљ да казне и одврате од понављања 
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истог пореског преступа и да не представљају новчану накнаду за учињену 
штету (para. 37–38).

СТЕПЕН ТЕЖИНЕ КАЗНЕ

Трећи критеријум одређен је позивањем на максималну могућу казну 
коју домаће право прописује. Дакле, одлучујућа казна није стварно изре-
чена, већ максимална запрећена казна, односно могућа казна којој је под-
носилац захтева био изложен (Engel and Others v The Netherlands, para. 82, 
Campbell and Fell v The United Kingdom, para. 72). Стварно изречена казна је 
релевантна за утврђивање, али не може да умањи важност онога што је од 
првобитног интереса(Sergey Zolotukhin v Russia, para. 56). Суд наглашава да 
недостатак озбиљности казне у конкретном случају не може лишити кри-
вично дело његовог кривичног карактера (Öztürk v Germany, para. 53–54).

Ако казна о којој је реч укључује лишење слободе, то углавном чини 
норму кривичном, aли чак и сама могућност лишавања слободе чини по-
ступак кривичним, па и онда када се новчана казна без посебног новог 
поступка може заменити затворском казном (Weber v Switzerland para. 34). 
Образложење оваквог приступа лежи у озбиљности оног што је у питању за 
појединца (у овом случају губитак слободе) и важности коју ЕСЉП придаје 
питању поштовања физичке слободе свих лица. У случају када је изречена 
новчана казна, посматра се њен карактер. Ако није била замишљена као 
новчана накнада штете, већ као казнена и репресивна, то је чини кривич-
ном. У погледу пореске материје, ранија пракса ЕСЉП захтевала је да износ 
самог додатног пореза буде знатан (Bendenoun v France, para. 54). Европски 
суд је у предмету Jussila v Finland изричито заузео став да, иако износ самог 
додатног пореза није знатан (након грешке приликом подношења пореске 
пријаве, подносилац представке је био дужан да плати ПДВ и додатних 10% 
накнадног пореза), то не утиче на његов кривични карактер.

Имајући у виду дужину предвиђених казни затвора, висину новчаних 
казни и могућност претварања новчане казне у казну затвору, следи закљу-
чак да би ЕСЉП велики број прекршаја и привредних преступа у правном 
систему наше земље сматрао кривичим делима, као и привредне преступе, 
с обзиром на високе новчане казне и озбиљност заштитних мера које их 
прате. Међутим, иако је реч о давно установљеним и општеусвојеним кри-
теријумима, најновија пракса судова Републике Србије показује одупирање 
у прихватању овог приступа. Пример је пресуда Апелационог суда у Нишу 
у којој суд у образложењу своје одлуке наводи да „... првостепени суд могућ-
ност замене прописане новчане казне казном затвора за учињени прекршај 
погрешно поистовећује са казном затвора као могућност губитка слободе, 
а која евидентно није прописана за наведене прекршаје за које је окривљени 
правноснажно оглашен кривим, иако према устаљеној пракси ЕСЉП услов 
кривичне конотације кажњивог дела јесте запрећена казна која претпоста-
вља лишење слободе“ (Пресуда Апелационог суда у Нишу, 11 Кж 1 бр. 15/16 
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од 23.06.2016. године). Неконзистентност и неусклађеност праксе по овом 
питању потврђује пресуда Вишег суда у Нишу донета само годину дана 
раније, а у којој је заузет став да код оцене казнене природе неке санкције 
се, према пракси ЕСЉП, узима и критеријум извршења, па чињеница да се 
у поступку извршења новчана казна изречена у прекршајном поступку по 
службеној дужности може заменити казном затвора, уколико у одређеном 
року осуђени не плати новчану казну, говори о томе да казна која је про-
писана за прекршај због којег је вођен поступак пред прекршајним судом 
има кривичноправни карактер (Пресуда Вишег суда у Нишу, Кж 212/2016 
од 8.4.2015. године).

Примећујемо један доста екстензиван приступ Европског суда у дефи-
нисању оног шта се може сматрати кривичном санкцијом. Граница између 
кривичне и неке друге санкције доста је танка и зависи од околности сва-
ког случаја. Илустроваћемо то навођењем сличних примера из праксе овог 
суда. У предмету Malige v France, иако је у питању административна природа 
санкције јер се тицала казнених поена апликанту због прекорачења брзине, 
ЕСЉП је нашао да су ти поени могли да доведу до губитка возачке дозволе, 
те да зато санкција има репресивни и казнени карактер што је довољно за 
кривичну конотацију (para. 39). У случају Nilsson v Sweden ЕСЉП је нашао да 
забрана управљања моторним возилом представља кривичну санкцију. Чак 
и казна због невезивања сигурносног појаса у колима, у случају Schmautzer 
v Austria окарактерисана је као кривична (Emmerson et al., 2012:215). Али, у 
предмету Escoubet v Belgium ЕСЉП је нашао да мере предострожности, као 
што су аутоматско одузимање возачке дозволе (на лицу места, пре вођења 
прекршајног поступка) и забрана управљања моторним возилом за један 
краћи временски период (6 дана у конкретном случају), не потпадају под чл. 
6 ЕКЉП (para. 28–36).

Може се извести закључак да озбиљност санкције није битан елемент, 
све док санкција има одвраћајући и кажњиви карактер, а са друге стране, 
чак и када је санкција ускраћена за такав карактер, може бити „кривична“ 
и спадати у домен чл. 6 ЕКЉП у свим случајевима када изречена санкција 
озбиљно утиче на грађане.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Начело ne bis in idem, неспорно, представља веома важан сегмент корпуса 
основних људских права и једно од темељних правних начела. Потврда тога 
става јесте његово присуство у најважнијим међународним документима уни-
верзалног и регионалног карактера. Гледајући праксу Европског суда, можемо 
га сматрати једним од стубова на којима почива принцип правичног поступка, 
које се постепено претвара у надначело модерне кривичне процедуре.

Процесни значај забране двоструке угрожености огледа се у одбијању 
оптужбе и спречавању вишеструког прогона лица за исто дело. Тиме се 
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остварује максимум поштовања људских права, у погледу правне сигурно-
сти и отклањању неизвесне правне ситуације за појединца.

Критика која се упућује овом начелу јесте да применом начела ne bis in 
idem заштита права потенцијално остаје на нивоу прекршајног, управног 
или дисциплинског поступка, у коме се штите неке друге вредности, па се 
доводи у питање заштита осталих конвенцијских права. Негативни тренд, 
који је заступљен у пракси наших судова, јесте да се прво води и окончава 
прекршајни поступак, и то најчешће због наступања застарелости за вођење 
истог. Како се на то оправдано указује, оваквим приступом дошли бисмо у 
ситуацију да од дискреционе процене органа управе (а нарочито полиције) 
зависи избор меродавног процесног пута ради казнене заштите најважни-
јих друштвених вредности, а то би могло да води бројним злоупотребама у 
пракси.

Напред указани проблеми представљају потешкоће са којима се, по пи-
тању начела ne bis in idem, сусреће не само наш већ и други правни системи 
у региону, али приликом њиховог решавања не треба заборавити да су у 
средишту начела забране двоструке угрожености појединац и његова права.

Чланом 18 ст. 3 Устава РС прописано је да се одредбе о људским и ма-
њинским правима тумаче у корист унапређења вредности демократског 
друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских и мањин-
ских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово 
спровођење. Србија је, као чланица Савета Европе, преузела обавезу за 
достизањем европских стандарда, кроз поштовање права и слобода про-
кламованих Европском конвенцијом и одлука Европског суда. Стандарди 
које поставља Европски суд кроз аутономно тумачење Европске конвенције 
постају својеврстан извор права који обавезује нашу земљу, те судије и јав-
ни тужиоци морају настојати да у довољној мери познају суштину кључних 
појмова и принципа Европске конвенције, а нарочито садржину одређених 
појмова које „аутономно“ тумачи Европски суд и да их уважавају приликом 
доношења одлука. 

Најновија пресуда Европског суда у случају Milenkovic v Serbia, где је суд 
нашао повреду начела ne bis in idem, представља, као и у случају Maresti v 
Croatia, последицу појединачне грешке у поступању надлежних органа, која 
је упозорила на постојање системске грешке у начину на који је уређена 
могућност истовременог или сукцесивног вођења прекршајног и кривич-
ног поступка, ако су учиниоцу у оба поступка на терет стављене исте или у 
основи исте чињенице (Новосел и сар., 2010). 

Захваљујући ставовима Европског суда, наши судови мењају праксу која 
је била штетна не само са становишта лица против кога су вођени поступци 
већ и практично гледано (због преоптерећености судова великим бројем 
предмета). На законописцу остаје да de lege ferenda посвети већу пажњу 
овом питању и омогући лакше разграничење сличних јавноправних дели-
ката: кривичних дела, прекршаја, привредних и дисциплинских преступа. 
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INTERPRETATION OF THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLE IN THE EUROPEAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS PRACTICE

SUMMARY

Series of guarantees, that together constitute the right to a fair trial, are prescribed 
in international documents on human rights, constitutions and procedural codes 
in order to achieve the procedural equality of the accused. One of the standards 
covered by this right is the principle of ne bis in idem. The principle of ne bis in 
idem was established as a result of balance (which is not always possible to achieve) 
between the principles of legal certainty and the principle of determining the sub-
stantial truth. The right to legal certainty prevails over the principle of determining 
the substantial truth by consistent application of the principle of ne bis in idem. 
However, the necessary balance is established by prescribing deviation from this 
principle, that is, by establishing the possibility of retrial after the final judicial de-
cisions, under the conditions prescribed by law. Given the fact that there is a tripar-
tite division of criminal offenses on criminal acts, misdemeanours and economic 
offenses in Serbia, the authors attempt to answer some questions concerning the 
application of this principle in the context of criminal proceedings. Therefore, 
special attention in this paper is dedicated to the criminal proceedings, if there is 
previously terminated proceedings for any of the other offences, such as admin-
istrative or disciplinary. If it is allowed to successively prosecute and sanction the 
same person for the same offence, which arises from identical facts or facts which 
are substantially the same, there is no legal certainty for the defendant.
Key words: ne bis in idem, legal certainty, The European Court of Human Rights, 
Engel criteria
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ТРОШКОВИ ОКРИВЉЕНОГ И БРАНИОЦА

Сажетак: Од почетка примене Законика о кривичном поступку из 2011. го-
дине, те увођења јавнотужилачке истраге, трошкови кривичног поступка 
постају магловита област са најизраженијом неуједначеном праксом. У овом 
раду аутори најпре анализирају материјална питања везана за трошкове. Об-
јашњавају се појмови нужних издатака и награде, који се све издаци окри-
вљеног и браниоца поводом поступка могу сматрати за трошкове кривичног 
поступка, те на чији терет падају. Упоредо, предмет разматрања су и одредбе 
Правилника о накнади трошкова у судским поступцима и Тарифе о награда-
ма и накнадама за рад адвоката. У погледу поступка одлучивања, издваја се 
питање надлежности за одлучивање, врста одлука које се доносе и права на 
правни лек. Аутори указују на правне празнине, различите правне ставове и 
дају објашњење постојања супротстављених тумачења, уз критички приказ 
образложења судских одлука. Циљ овог рада је да се допринесе разумевању 
стандарда „нужни и неопходни трошкови“, те да се дају предлози за законске 
измене које би биле усаглашене са правном природом односне фазе поступка.
Кључне речи: Законик, трошкови, нужни издаци, награда, Тарифа

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Трошкови кривичног поступка се, према одредби члана 261 став 1 Закони-
ка о кривичном поступку, дефинишу као издаци учињени поводом поступка 

1 miljusivana85@gmail.com
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од његовог покретања до његовог завршетка. Учесници у поступку предузи-
мају радње ради остварења своје процесне функције. Судско тумачење појма 
трошкова подразумева само „нужне и неопходне трошкове“ за предузимање 
радњи у поступку. С тим у вези, издвајамо и становиште које проналазимо 
међу научним радовима из области кривичног процесног права да „вођење 
кривичног поступка увек ствара материјалне издатке без којих процесни су-
бјекти не би могли да врше радње на које су законом овлашћени“ (Грубач, 2008: 
43). Издаци настају у предистражном поступку, током истражног поступка, 
на главном претресу и у поступку пред судом правног лека. Законик садржи 
непотпуне и нејасне одредбе за накнаду трошкова у предистражном поступ-
ку, а изоставља одредбе о трошковима из истраге, што је условило различита 
тумачења и правну несигурност за учеснике у поступку. Анализирајући про-
блем изналажења правог значења правних норми, указујемо да се у литера-
тури истиче да „тумач мора да одреди конкретан циљ који мора штитити, 
водећи рачуна да он буде најефикасније средство заштите крајњег, основног 
интереса друштва“ (Лукић и сар., 2001: 534).

Трошкови кривичног поступка, између осталог, обухватају награду и 
нужне издатке браниоца (члан 261 став 2 тачка 7 ЗКП). Када се поступак 
води за кривична дела за која се гони по службеној дужности, примењује 
се одредба члана 261 став 4 ЗКП која предвиђа могућност да орган поступ-
ка унапред, пре окончања поступка, из буџетских средства накнади нужне 
издатке постављеног браниоца – претходно сношење трошкова поступка 
(предујмљени трошкови). Језичким тумачењем може се доћи до закључка 
да је бранилац по службеној дужности лишен права да захтева трошкове 
на име награде за заступање. Орган поступка је дужан да трошкове који 
су унапред исплаћени попише и приложи попис списима предмета, како 
би постојао јасан и тачан податак за које радње је исплата извршена, те да 
би се избегла опасност да се исти трошкови поново исплате. По окончању 
поступка доноси се одлука на чији терет ће коначно пасти трошкови кри-
вичног поступка. 

Када се кривични поступак оконча осуђујућом пресудом, окривљени се 
обавезује да надокнади трошкове кривичног поступка, осим када суд одлу-
чи да ослободи окривљеног дужности накнаде трошкова под Закоником 
предвиђеним условима.

 У случају да се кривични поступак оконча одлукама које су повољне за 
окривљеног (решењем о обустави кривичног поступка, одбијајућом пресу-
дом и ослобађајућом пресудом), прихваћено је решење да се призна право 
на накнаду нужних издатака окривљеног и нужних издатака и награде бра-
ниоца, који падају на терет буџетских средстава суда. Ипак, према пракси 
Европског суда за људска права, ово право не може се схватити као опште 
право коме се пружају гаранције као универзалном праву појединца, које је 
последица дејства претпоставке невиности, него право чији је основ нацио-
нално право. Као пример који се даје у научним радовима истичемо одлуку 
Европског суда за људска права Masson and Van Zon v Netherlands, 15346/89 
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i 15379/89 од 28. септембра 1995. године у којој се наводи да „Суд као прво 
примећује да Конвенција не јемчи лицу оптуженом за извршење кривичног 
дела, али касније ослобођеном од оптужбе, право ни на накнаду трошкова 
насталих током кривичног поступка против њега, колико год да су ти тро-
шкови били неопходни, ни на обештећење за законита ограничења његове 
слободе, нити се такво право може извући из става 2 члана 6 ни из било које 
друге одредбе Конвенције или њених протокола“ (McBride, 2009: 336).

Уколико се узме у обзир да се кривични поступак може обуставити, од-
носно одбити оптужба из разлога што је наступила застарелост кривичног 
гоњења због недоступности окривљеног државним органима, може се по-
ставити питање правичности да се окривљеном досуде трошкови. Проблем 
се делимично решава на тај начин што се предвиђа посебан правни режим 
за скривљене трошкове. Тако се одредбом члана 263 став 1 ЗКП прописује да 
окривљени, без обзира на исход кривичног поступка, сноси трошкове свога 
довођења, одлагање доказне радње или главног претреса, и друге трошкове 
поступка које су проузроковали својом кривицом, као и одговарајући део 
паушалног износа. Поред наведеног, може се замислити ситуација да је осу-
ђујућа пресуда преиначена у одбијајућу од стране другостепеног суда, јер 
је застарелост кривичног гоњења наступила у поступку одлучивања пред 
другостепеним судом и то из разлога који се не могу приписати у кривицу 
учесника у поступку (правне и стварне сметње за вођење поступка, нпр. 
ванредно стање, реформе правосуђа), или да је осуђујућа пресуда преина-
чена у ослобађајућу у жалбеном поступку, а да је након тога по захтеву за 
заштиту законитости донета пресуда којом је утврђена повреда у другосте-
пеном поступку на штету окривљеног.2 С тим у вези, у националним законо-
давствима сусрећемо и другачија решења. Тако се у литератури даље цитира 
одлука Европског суда за људска права Leutscher v Netherlands, 17314/90, 26. 
март 1996. године, у којој се наводи да „према ставу 2 члана 591 Закона о 
кривичном поступку заједно са чланом 90 истог закона, Апелациони суд је 
био овлашћен да одреди да се трошкови поступка исплате подносиоцу из 
јавних фондова само ако утврди постојање правичних разлога за такво обе-
штећење (McBride, 2009: 336). 

Полазећи од решења у Законику о кривичном поступку, запажамо кон-
статације аутора да је суд увек дужан да донесе одлуку о трошковима кри-
вичног поступка, у смислу да одлучи које је лице дужно да дефинитивно 
сноси трошкове (Шкулић, 2014). Основни проблем у пракси јавних тужи-
лаштава и судова јесте што одредба члана 262 ЗКП предвиђа надлежност 
председника већа или судије појединца да донесе посебно решење о трошко-

2 Уставни суд у одлуци по уставној жалби истиче да је неосновано одбијање захтева за исплату 
трошкова окривљеном, иако је Врховни касациони суд утврдио повреду на штету окривљеног. „... 
Пошто је захтев подносиоца за накнаду трошкова арбитрерно одбијен са презумпцијом да он јесте 
извршио кривично дело које је било предмет оптужења, произвољним тумачењем правног дејства и 
домета пресуде донете накнадно по ванредном правном леку, Уставни суд је оценио да је оспореним 
решењима повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење из члана 32 став 1 
Устава...“ (Одлука Уставног суда број Кж – 1877/2013 од 24.02.2016. године).
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вима, када се прибаве подаци о њима, док се језичким тумањењем одредбе 
о коначном сношењу трошкова примењују у ситуацијама када се кривични 
поступак оконча решењем о обустави и пресудом. Законик не садржи одред-
бе о трошковима за процесну ситуацију када се поступак оконча одбачајем 
кривичне пријаве и када се кривични поступак оконча обуставом истраге. 
С обзиром на то да нису занемарљиви случајеви када јавни тужилац пре-
дузима доказне радње пре оптужења у доказном поступку или покреће ис-
трагу, па нађе да нема законских услова за оптужење и окончава поступак, а 
ни трошкова поводом предузимања радњи у овим фазама поступка, правне 
празнине стварају велике проблеме у пракси. Поставља се питање која је 
била намера законодавца, те која је врста тумачења оправдана.

НУЖНИ И НЕОПХОДНИ ТРОШКОВИ

 Право на накнаду трошкова окривљеног обухвата право на нужне и 
неопходне трошкове поводом поступка. Нужни и неопходни трошкови 
су умањења имовине окривљеног без којих окривљени не би могао да 
предузима процесне радње у поступку у циљу остваривања права на одбрану. 
У описаном смислу, у трошкове који су предмет захтева за накнаду спадају 
стварни издаци (путни трошкови, трошкови за исхрану и преноћиште и 
изгубљена зарада), као и трошкови на име ангажовања браниоца у поступку.3

Уколико је стекао право на накнаду трошкова у складу са Закоником, 
окривљени има право да буде јасно и транспарентно поучен о свом праву, 
начину и року за остваривање права.

Поред одредаба Законика о кривичном поступку у материји трошкова 
примењују се и одредбе Правилника о накнади трошкова у судским по-
ступцима4, као подзаконског општег акта министра правде. Правилник за 
браниоце адвокате упућује на примену одредаба Тарифе о наградама и нак-
надама трошкова за рад адвоката. Према одредби члана 2 став 2, члана 8 и 
9 Тарифе, окривљени или надлежни орган поступка дужни су да браниоцу 
плате награду и накнаду стварних трошкова који су били потребни за оба-
вљање поверених послова (накнада за превоз, накнада за смештај, накнада 
за одсуствовање из адвокатске канцеларије и дневнице).

У погледу стварних трошкова окривљени и бранилац морају јасно озна-
чити предмет захтева, висину и доказе о настанку и висини трошкова. Уко-
лико су предмет захтева трошкови превоза, достављају се докази за издатке 
за коришћено превозно средство у виду превозне карта, или се они доказују 
на други погодан начин (издати рачуни као подаци о извршеном плаћању). 

Правилник одређује да су предмет накнаде трошкови путовања најкра-
ћим путем и најекономичнијим срeдствoм jaвнoг прeвoзa oд мeстa прeби-

3 Члан 10 став 2 Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката Службени гласник РС бр. 
121/2012 предвиђа да је адвокат овлашћен да од странке затражи и унапред прими новчана средства 
на име обезбеђења наплате будуће награде и трошкова који ће настати приликом заступања. 

4 Службени гласник РС, број 9 од 5. фебруара 2016.
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вaлиштa, oднoснo бoрaвиштa, дo мeстa извршeњa рaдњe, и трoшкoви 
пoврaткa, кao и трoшкoви путoвaњa унутaр мeстa прeбивaлиштa. Тек уко-
лико средство јавног превоза не постоји или је јавни превоз недоступан (нe 
сaoбрaћa у пoгoднo врeмe или из других рaзлoгa), путни трoшкoви нaдoк-
нaђуjу сe прeмa брojу прeђeних килoмeтaрa нajкрaћим путeм (килoмeтрaжa – 
10% oд цeнe jeднoг литрa најквалитетнијег бензина пo прeђeнoм или 
зaпoчeтoм килoмeтру). Тарифа за браниоце не предвиђа средство јавног 
превоза a priori као нужно и неопходно средство, те изузетно средство соп-
ствени превоз, већ прави разлику између међумесног и месног саобраћаја. 
За превоз у међумесном саобраћају даје право на накнаду трошкова у ви-
сини цене превоза превозним средством по избору адвоката, док у месном 
саобраћају даје у висини цене такси превоза. Језичким и системским тума-
чењем може се закључити да се браниоцу могућност избора оставља само 
када његова адвокатска канцеларија има седиште у другом месту у односу на 
седиште органа поступка. За превоз сопственим превозом браниоцу при-
пада накнада у висини 30% од цене најквалитетнијег бензина по пређеном 
километру, што такође треба да буде доказано на погодан начин (нпр. у виду 
рачуна за плаћени бензин). Имајући у виду да су стварни трошкови брани-
оца такође нужни и неопходни издаци, пређени пут такође треба тумачити 
као најкраћи пут. 

Одсуствовање из канцеларије не везује се искључиво за ситуацију да 
адвокатска канцеларија има седиште у другом месту. Природа издатка (ма-
теријална штета која је настала) везује га за изгубљену зараду, као стварни 
издатак, за коју треба применити одредбе Правилника. Супротно томе, пре-
ма Тарифи, висина од 50 поена за сваки започети сат, а највише десет сати 
дневно, постављена је као награда, а не накнада за стварне издатке, иако је 
одредба сврстана у одредбе којима се регулишу стварни издаци. С тим у 
вези, судови у пракси, третирајући издатак као изгубљену зараду, у већини 
случајева одбијају захтев за накнаду одсуства због непостојања доказа који-
ма би се утврдило да је услед одсуства настала штета за канцеларију или да 
је плаћена накнада зараде. 

У погледу награде за предузимање радњи браниоца, награда се такође 
посматра у односу на нужне и неопходне радње у поступку. У предистра-
жном и истражном поступку најпре се поставља питање да ли бранилац 
има право на награду за пријем решења о задржавању.

Пријем решења о задржавању није посебно тарифиран. Према тарифном 
броју 2 став 1 Тарифе, под процесном радњом подразумева се свака радња 
полиције, тужиоца или суда о чијем се предузимању сачињава посебан за-
писник. Процесна радња у овом смислу била би саслушање осумњиченог, 
препознавање, претресање, увиђај, а којима бранилац има право да прису-
ствује на основу Законика о кривичном поступку и о којима се сачињава 
посебан записник. Задржано лице спроводи се јавном тужиоцу који ће са-
слушати осумњиченог у року од 48 часова након хапшења. Пријем решења 
о задржавању хитна је фактичка радња браниоца која се предузима ради 
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стручног, савесног и благовременог пружања помоћи осумњиченом у од-
брани. Природа радње, хитност и нужност, чињеница да се предузима 48 
сати пре присуства саслушању, изискује посебне издатке браниоца у смислу 
трошкова доласка и одласка са места пријема, одвојено од приступа на са-
слушање осумњиченог, па би најисправније било третирати их као стварне 
трошкове, те признати браниоцу право на њихову накнаду. С обзиром на 
то да се задржавање често дешава ноћу, да браниоци чекају у полицијској 
станици ради пријема решења, оправдано би било посебно Тарифом пред-
видети и награду на име предузимање ове радње браниоца. 

Везано за истрагу и предузимање доказних радњи јавног тужиоца пре 
оптужења у скраћеном поступку, судска пракса даје посебно тумачење та-
рифног броја 2 став 4 Тарифе за ову фазу поступка, у ситуацији када брани-
лац истог дана у јавном тужилаштву присуствује испитивању више сведока 
у једном предмету, а с обзиром на процесну природу фазе – „јединственост 
и унутрашња повезаност једне процесне радње са становишта адвоката“ 
или „непрекинути низ предузимања одређених процесних активности.“

Наведеном одредбом је предвиђено да када полиција, тужилац или суд 
предузимају више процесних радњи сукцесивно, браниоцу припада пропи-
сани износ награде за сваку појединачну процесну радњу којој је присуство-
вао или приступио. Врховни касациони суд одређује појам јединственост 
процесне радње у истрази, који судска пракса нижестепених судова широко 
прихвата, у смислу да „испитивање више сведока предузето у току једног 
радног дана у континуитету представља једну процесну радњу, независно од 
броја испитаних лица и записника у којима су забележени њихови искази“ 
(Врховни касациони суд (ВКС), 2015). Сматрамо да је исправан став судске 
праксе с аспекта стандарда нужних и неопходних трошкова, имајући у виду 
да, када се на главном претресу истог дана испитује више сведока, бројност 
сведока није од утицаја на висину накнаде. Мишљења смо да је потребно и 
за фазу доказних радњи и истраге додатно применити одредбу тарифног 
броја 2 став 3 и тарифног броја 3 став 2 Тарифе да се за сваки започети сат 
признаје награда у износу од 50 поена. На висину накнаде од утицаја може 
бити само број започетих сати и околност заступања више окривљених од 
стране једног браниоца (тарифни број 7 став 1 Тарифе).

За састављање предлога за закључење споразума о признању кривич-
ног дела у одредбама о поднесцима Тарифе предвиђена је иста награда као и 
за састављање образложених поднесака којима се указује на чињенице које 
говоре у прилог одбране. У судској пракси налазимо на став да се поднесак 
третира као предлог за закључење споразума о признању кривичног дела 
уколико садржи предлог споразума у смислу одредбе члана 314 ЗКП, док 
само насловљавање поднеска као „предлог споразума“, уз наводе да се јав-
ном тужиоцу предлаже да се отпочне поступак преговарања, те закључења 
споразума, без предлога у погледу елемената споразума и чињеница које су 
од утицаја на вођење преговора о њима, представља само иницијативу коју 
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без других навода није оправдано третирати ни као необразложен подне-
сак.5 

Приликом досуђивања награде за састављање поднесака, орган поступ-
ка увек треба да има у виду да се у поступку спречава сваки вид злоупотребе 
процесних права, сходно одредби члана 14 ЗКП6, и да је једно од основних 
начела кривичног поступка начело усмености које долази до изражаја у 
фази главног претреса. Потребно је ценити чињенице да ли је поднесак 
исте садржине раније поднет, у којој фази, колико пута, када је поднет, да ли 
евентуално непосредно пре одржавања главног претреса, да ли се садржина 
истог могла изнети усмено на главном претресу, те изнети закључак да ли је 
састављање поднеска било нужно и неопходно са аспекта остваривања пра-
ва на одбрану или да ли је у циљу одуговлачења поступка. Када су предмет 
захтева браниоца за накнаду трошкова кривичног поступка писане завр-
шне речи, суд цени да се у кривичном поступку примењује начело усмено-
сти, да с обзиром на обимност и сложеност предмета, писана завршна реч 
није била нужна, те да је бранилац имао право да завршну реч на главном 
претресу изнесе усмено, као и да је за то имао неограничено време.7

У судској пракси наилазимо да браниоци истичу као предмет захтева за 
накнаду трошкова поступка и законску затезну камату на трошкове кри-
вичног поступка, а да судови одбијају да је досуде наводећи да кривични суд 
није надлежан да одлучи о овом захтеву.8 Законик о кривичном поступку 

5 ... Писмено браниоца окривљеног представља иницијативу за започињање преговора о евентуалном 
склапању споразума о признању кривичног дела окривљеног у коме се само истиче процесна 
иницијатива, упућена јавном тужилаштву, надлежном за започињање поступка преговора за 
закључивање споразума о признању кривичног дела, са којим се наведени споразум закључује, а без 
детаљног навођења и образлагања свих евентуалних елемената споразума о признању кривичног 
дела, у смислу истицања чињеница и доказа у прилог истих, чији су сви обавезни и факултативни 
елементи предвиђени чланом 314 ЗКП, због чега наведено писмено не представља процесну радњу 
браниоца окривљеног која је, према одредбама Законика о кривичном поступку којима се регулише 
накнада трошкова кривичног поступка и одредбама Тарифе о наградама и накнадама за рад адвоката, 
предмет накнаде трошкова кривичног поступка, с обзиром на садржину писмена, као и да суд није 
везан називом писмена, већ његовом садржином (из решења Првог основног суда у Београду 12. К број 
526/141.Кв бр. 1121/15 од дана 13.07.2015. године).

6 ... Веће је нашло да у конкретном случају, с обзиром на исказ окривљеног дат у присуству браниоца 
и стање у списима предмета, не постоји сумња у погледу правно релевантних чињеница, које су 
предмет психијатријског вештачења окривљеног, посебно у погледу урачунљивости окривљеног 
у време извршења кривичног дела, због чега подношење наведеног предлога за психијатријско 
вештачење окривљеног није било нужно и неопходно за одбрану окривљеног у овом кривичном 
поступку. Приликом доношења одлуке, Веће је посебно имало у виду и хитност кривичног поступка, 
односно да је, сходно члану 14 ЗКП, суд дужан да кривични поступак спроведе без одуговлачења и да 
онемогући сваку злоупотребу права усмерену на одуговлачење поступка... (из решења Првог основног 
суда у Београду 8. К бр. 991/14 1.Кв бр. 2244/15 од дана 28.12.2015. године).

7 Из решења Првог основног суда у Београду 16. К 1244/15 - 1.Кв бр.611/16 од 06.04.2016. године
8 ... Трошкови кривичног поступка представљају награда и нужни издаци за процесне радње предузете 

током кривичног поступка, а сходно одредбама о трошковима кривичног поступка прописаних 
Закоником о кривичном поступку, као и сходно Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад 
адвоката, те да трошкови кривичног поступка браниоца представљају награду и стварне издатке за 
процесне радње које је бранилац окривљеног предузео током кривичног поступка, према одредби 
члана 261 став 2 тачка 7 ЗКП, па да не обухватају камату, односно законску затезну камату на име 
трошкова одбране, при чему кривични суд на основу законских одредаба о трошковима кривичног 
поступка није надлежан да одлучује о постојању евентуалног потраживања законске затезне камате, 
нити о њеним исплатама , што евентуално може бити предмет захтева процесне странке у другом 
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не предвиђа право да се захтева камата на издатке у кривичном поступку. 
Наилазимо и на изричито регулисање у упоредном законодавству. Тако, на 
пример, Закон о кривичном поступку Немачке предвиђа да када један уче-
сник треба да надокнади трошкове другом учеснику, на захтев се истиче 
да се на трошкове који су утврђени плаћа камата од подношења захтева за 
утврђивање трошкова, док се за висину каматне стопе, поступак и изврше-
ње одлуке, сходно примењују одредбе Закона о парничном поступку.9

ТРОШКОВИ ПРЕДИСТРАЖНОГ ПОСТУПКА

Приликом примене одредаба о трошковима поступка, уочавамо бројне 
правне празнине у погледу поступка одлучивања: надлежности за одлучи-
вање, врсте одлуке која се доноси и права на правни лек. 

Према одредби члана 261 став 4 ЗКП нужни издаци постављеног бранио-
ца (члан 76 ЗКП) у поступку због кривичних дела за која се гони по службе-
ној дужности исплаћују се из средстава органа поступка унапред, а према 
одредби члана 261 став 6 ЗКП трошкове предистражног поступка који се 
односе на награду и нужне издатке браниоца кога је одредила полиција ис-
плаћује тај орган. 

Језичким тумачењем можемо закључити да орган поступка у предистра-
жном поступку не може исплатити браниоцу по службеној дужности награ-
ду за предузимање процесних радњи, већ само стварне издатке.10 С обзиром 
на то да браниоци према одредбама Законика о кривичном поступку, Пра-
вилника о накнади трошкова у судским поступцима и Тарифе о наградама 
и накнадама за рад адвоката имају право и на награду, уочавамо тенденцију 
обраћања суду у погледу трошкова насталих у овој фази поступка. С друге 
стране, судови примењују одредбу члана 7 став 1 тачка 1 ЗКП, према којој је 
кривични поступак покренут доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
и придржавају се ставова Врховног касационог суда у Београду, заснова-
них на наведеној одредби, те одбијају да досуде браниоцима трошкове из 
фазе предистражног поступка. Сходно одговорима Кривичног одељења 
Врховног касационог суда на спорна правна питања нижестепених судова 
са седнице одржане дана 24.11.2014. године, кривични поступак се, у смислу 
члана 7 став 1 тачка 1 ЗКП, покреће доношењем наредбе о спровођењу ис-
траге, па трошкови поступка настали пре доношења те наредбе не спадају у 
трошкове кривичног поступка у смислу члана 261 став 1 ЗКП (ВКС, 2014).

Циљним тумачењем може се доћи до закључка да има смисла да о тро-
шковима насталим пред јавним тужиоцем и о нужним издацима и награди 

поступку... (из решења Првог основног суда у Београду К број 526/14 1.Кв бр. 1121/15 од дана 13.07.2015. 
године).

9 § 464 b Strafprozeßordnung vom 7. April 1987, BGBl. I S., 1074, 1319, die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2016, BGBl. I S.,1610 geändert worden ist.

10 У пресуди Врховног касационог суда Кзз 729/2014 од 22.10.2014  године истиче се да наведена законска 
одредба не обухвата награду браниоца као део трошкова који се исплаћују из средстава органа 
унапред, због чега јавни тужилац, као орган поступка, и није у обавези да награду браниоцу исплати. 
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браниоца кога је поставио јавни тужилац одлучује управо орган пред којим 
су предузете процесне радње и који је најрелеватнији да утврди који тро-
шкови се признају браниоцу (Миљуш и Станковић, 2015). 

Законик о кривичном поступку Црне Горе предвиђа да у трошкове кри-
вичног поступка спадају издаци за предузете радње пре истраге, да се нужни 
издаци и награда постављеног браниоца исплаћују из средстава органа који 
води кривични поступак, по подношењу захтева за накнаду трошкова, а на-
града постављеном браниоцу након разрешења, а ако не дође до покретања 
кривичног поступка, трошкове предузетих доказних радњи у извиђају сноси 
орган по чијем налогу се радње изводе.11 Закон о казненом поступку Републи-
ке Хрватске предвиђа да ће се трошкови кривичног поступка, у које спадају 
награда и нужни издаци браниоца, исплатити из средстава органа који води 
поступак.12 Законик о кривичном поступку Црне Горе предвиђа да посебно 
решење о трошковима може донети државни тужилац, док Закон о казненом 
поступку Републике Хрватске предвиђа надлежност судије за истрагу.

Сматрамо да у одредбама о трошковима кривичног поступка изричито 
треба предвидети да је јавни тужилац надлежан да исплати како нужне 
издатке, тако и награду постављеном браниоцу, као и то да ће, када јавни 
тужилац одбаци кривичну пријаву, одлучити и о трошковима поступка.13 

Поред наведених правних празнина истичемо грешку у одредби члана 
261 став 6 ЗКП, која предвиђа да трошкове предистражног поступка који 
се односе на награду и нужне издатке браниоца кога је одредила полиција 
исплаћује тај орган. Према одредби члана 76 ЗКП, браниоца поставља само 
председник суда или јавног тужиоца. Чак и када се ради о случају задржава-
ња, браниоца не поставља полиција, већ јавни тужилац (чл. 294 ЗКП/2011.) 
(Шкулић и Илић, 2012: 109). Ранији Законик о кривичном поступку пропи-
сивао је да полиција поставља браниоца приликом саслушања осумњиченог 
у полицији.14 Очигледно је да се ради о омашци. Ако имамо у виду да је 
раније полиција могла исплатити и награду и нужне издатке постављеном 
браниоцу, можемо додатно приметити да је оправдано да јавни тужилац 

11 Члан 226 став 4 и 5 Zakonika o krivičnom postupku Službeni list CG, br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - 
Odluka US CG, 2/2015 - Odluka US CG i 35/2015

12 Čl.145 Zakona o kaznenom postupku RNN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 
152/14 na snazi 30.12.2014.

13 На колегијуму одржаном пред Првим основним судом у Београду 18.03.2015.године А. бр.12/15, заузет је 
став да ће тужилаштво исплаћивати трошкове кривичног и предистражног поступка (нужне издатке 
и награду) у следећим ситуацијама: у случају да кривични поступак не буде покренут и тужилаштво 
донесе решење о одбачају кривичне пријаве, уколико кривични поступак буде покренут доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, а истрага након тога буде обустављена у смислу члана 308 ЗКП и 
када у скраћеном поступку окривљеном буде одређен притвор, а након спроведених доказних радњи 
тужилаштво одустане од даљег кривичног гоњења, док ће у свим другим ситуацијама тужилаштво 
исплаћивати само нужне издатке бранилаца, док ће награде браниоцима исплаћивати суд (Миљуш и 
Станковић, 2015). 

14 Одредба члана 193 став 6 Законика о кривичном поступку (Службени. лист СРЈ, бр. 70/2001 и 68/2002 
и Службени гласник РС, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 – други закон, 49/2007, 20/2009 – 
други закон, 72/2009 и 76/2010) предвиђала је да трошкове преткривичног поступка који се односе на 
награду и нужне издатке браниоца кога је одредио орган унутрашњих послова исплаћује тај орган.
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може исплатити награду, посебно што му је дата улога да одлучује и о ва-
жнијем питању – покретању кривичног поступка, без могућности преиспи-
тивања одлуке од стране суда.

Уколико се предвиди да јавни тужилац одлучује о трошковима осумњи-
ченог и награди браниоца, неопходно је прописати да се одлука доноси у 
форми решења, као и да о жалби на решење одлучује суд.15 

Истичемо потребу да се предложеним прецизним законским форму-
лацијама заштите права бранилаца по службеној дужности, с обзиром на 
праксу Врховног касационог суда да као недозвољене одбацује захтеве за 
заштиту законитости бранилаца по службеној дужности окривљених под-
нетих против правноснажних решења о трошковима.16 

Сматрамо да је оправдано одредити да је фунционални облик суда надле-
жан да одлучује о жалбама против решења јавног тужиоца, веће из члана 
21 став 4 ЗКП, имајући у виду да Законик прописује надлежност кривичног 
ванпретресног већа да одлучује о жалбама против посебних решења о тро-
шковима. Када судија за претходни поступак пресудом прихвата споразум 
о признању кривичног дела, одлучиће и о трошковима поступка. Одређи-
вањем судије за претходни поступак за надлежни орган одлучивања, ство-
рили бисмо ситуацију да судија за претходни поступак у неким случајевима 
поступа као првостепени орган, док у другим одлучује као другостепени.17

ТРОШКОВИ ИСТРАГЕ

Права јавног тужиоца уређена су одредбом члана 43 ЗКП. Јавни тужи-
лац руководи предистражним поступком, одлучује о непредузимању или 
одлагању кривичног гоњења, спроводи истрагу. Начелна одредба указује на 
одбачај кривичне пријаве и наредбу о спровођењу истраге, док изоставља 
друге одлуке које јавни тужилац доноси пре фазе суђења. Глава Законика 
која утврђује правила за вођење истраге предвиђа могућност одлучивања 

15 Имајући у виду важеће одредбе Законика о кривичном поступку, јасан је одговор Врховног касацио-
ног суда утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда од 04.04.2014. године у коме 
се наводи: „ако је јавни тужилац донео решење којим је окривљеном поставио браниоца по службе-
ној дужности сходно члану 76 ЗКП, нужни издаци постављеног браниоца по службеној дужности 
уплаћују се унапред из средстава органа поступка, тј. јавног тужиоца, на основу наредбе јавног ту-
жиоца, на коју није дозвољено изјављивање жалбе (ВКС, 2014).

16 ... Одредбама члана 482 став 1 ЗКП и члана 74 ЗКП јасно је опредељено не само до када окривљени 
мора имати браниоца уопште већ и браниоца по службеној дужности, а чија овлашћења трају у зави-
сности од разлога из кога је постављен за браниоца, али свакако не дуже од момента правноснажног 
окончања кривичног поступка. Имајући у виду цитиране законске одредбе и чињеницу да је у кон-
кретном случају кривични поступак окончан правноснажном пресудом, којом је прихваћен спора-
зум о признању кривичног дела, то бранилац по службеној дужности нема овлашћење за подношење 
захтева за заштиту законитости... (Врховни касациони суд у Београду Кзз 375/15 од 21.04.2015. године).

17 У скраћеном поступку, о жалби на решење о трошковима насталим пред полицијом и ОЈТ одлучује 
судија за претходни поступак (Апелациони суд у Београду, 2015). Сматрамо да став непотребно су-
дији за претходни поступак приписује и улогу другостепеног одлучивања, с обзиром да веће из чла-
на 21 став 4 ЗКП већ има разрађену судску праксу у другостепеном поступку. Наведено тумачење 
било би супротно са логичким и системским тумачењем одредаба Законика о кривичном поступку. 
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јавног тужиоца о току истраге одлукама у форми наредбе, одбијање предлога 
за предузимање доказних радњи у корист одбране, наредбу јавног тужиоца о 
чувању тајне и решење јавног тужиоца о новчаном кажњавању због наруша-
вања реда. Закон о јавном тужилаштву није усклађен са новим типом истра-
ге, односно своја решења није прилагодио институтима Законика о кривич-
ном поступку из 2011. године. Такође, одредбе о трошковима поступка не 
садрже изричите одредбе о одлучивању јавног тужиоца, а посебно решење о 
трошковима у случају обуставе кривичног поступка доноси суд. 

Пракса јавног тужилаштва и суда дуго је лутала, различито одлучивала у 
истим правним и процесним ситуацијама, што је створило правну несигур-
ност за субјекте у функцији одбране. Поставило се и питање да ли непосред-
но више тужилаштво може да одлучује о жалбама на решења о трошковима, 
третирајући жалбу као приговор због неправилности у току истраге у сми-
слу члана 312 ЗКП. У прилог оваквог схватања стоји и чињеница да кривич-
но веће нема ингеренције по Законику о кривичном поступку да укида и 
даје налоге другом органу поступка или утврђује постојање битних повреда 
одредаба кривичног поступка и непотпуно утврђеног чињеничног стања у 
поступању другог органа (Миљуш и Станковић, 2015).

Кривично одељења Врховног касационог суда дало је јасан одговор на 
спорна правна питања нижестепених судова на седници одржаној дана 
14.11.2014. године „о трошковима поступка у поступку истраге одлучује јав-
ни тужилац као орган поступка, а о жалби на то решење, у смислу одредбе 
члана 262 став 3 ЗКП, одлучује веће из члана 21 став 4 ЗКП, а не судија за 
претходни поступак“ (ВКС, 2014). Дакле, јавни тужилац одлучује о трошко-
вима браниоца по службеној дужности и у ситуацији када донесе наредбу 
о обустави истраге. Логичким тумачењем, овај став се треба применити и у 
скраћеном поступку, у фази предузимања доказних радњи јавног тужиоца 
пре подношења оптужног предлога. 

Указује се и питање у погледу трошкова који су настали пред судијом за 
претходни поступак у ситуацији када је обустављена истрага и остваривање 
начела правичности. Ако јавни тужилац одлучује о трошковима насталим 
пред судијом за претходни поступак, односно приликом предузимања 
процесних радњи суда када су јавни тужилац и осумњичени странке у по-
ступку, а судија за претходни поступак орган одлучивања, крши ли се тиме 
равноправност странака у поступку? 

Судија за претходни поступак саслушава осумњиченог у погледу разлога 
за притвор, у поступку који се води по предлогу јавног тужиоца – предлог за 
одређивање притвора. Поред тога, судија за претходни поступак, као орган 
поступка, на рочишту одлучује и поводом споразума о признању кривич-
ног дела. Приликом предузимања ових процесних радњи процесне функ-
ције странака и суда јасно су одвојене, те је јавни тужилац само странка у 
поступку за коју се не може везати и надлежност одлучивања. Уколико се 
прихвати решење да о издацима у конкретном случају одлучује судија за 
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претходни поступак, јавни тужилац би могао да изјави жалбу на решење о 
трошковима. 

Проблем се решава општом формулацијом да орган поступка пред којим 
су настали трошкови поступка о њима и одлучи, при чему ће се и јавном 
тужиоцу и судији за претходни поступак дати изричита надлежност за 
одлучивање о трошковима у фази истраге. Свакако, неопходно је да се при-
ликом одлучивања оба органа поступка ускладе примењујући једнообразно 
стандард „нужни и неопходни трошкови“, којим смо се бавили у ранијим 
излагањима. 

Taкође, спорна процесна ситуација настаје када је истрагу водио виши 
суд, који се у поступку оптужења огласио стварно ненадлежним за вођење 
поступка, те су списи предмета достављени основном суду, који је прав-
носнажно окончао поступак осуђујућом пресудом. Поставља се питање 
одлучивања о трошковима браниоца по службеној дужности насталим у 
предистражном поступку и истрази. Уколико је одлуку о трошковима донео 
виши јавни тужилац који је водио истрагу, и то у процесном моменту када 
је поступак окончан пред основним судом, дилема настаје које ће кривич-
но ванпретресно веће бити надлежно да одлучује по жалби – основног или 
вишег суда. У судској пракси проналазимо правноснажну одлуку којом се 
кривично ванпретресно веће вишег суда огласило стварно ненадлежним за 
поступање позивајући се на начело деволуције. 18

Када се захтев за накнаду трошкова кривичног поступка браниоца по 
службеној дужности односи на трошкове настале пред вишим јавним ту-
жилаштвом и вишим судом у Београду, а поступак је покренут пред вишим 
судом, према одредби члана 7 став 1 тачка 1 ЗКП и у складу са чланом 23 став 
1 тачка 1 Закона о уређењу судова, орган поступка према одредби члана 261 
став 4 ЗКП дужан је да исплаћује из својих средстава трошкове поступка. 
Анализирајући стварну надлежност јавног тужилаштва и судова полазимо 
од одредбе члана 13 став 6 Закона о јавном тужилаштву, према којој се више 
јавно тужилаштво оснива за подручје вишег суда и поступа пред вишим су-
дом, те одредбе члана 14 Закона о јавном тужилаштву, према којој се ствар-
на надлежност јавног тужилаштва одређује у складу са одредбама закона 
које важе за утврђивање стварне надлежности суда. Према томе, логичким 
тумачењем, надлежност вишег јавног тужилаштва у Београду да одлучи о 
предметним трошковима кривичног поступка изведена је управо из надле-
жности вишег суда. Из законске регулативе произилази да је без утицаја на 
одлучивање чињеница у ком суду су се пре одлучивања о трошковима на-
лазили списи предмета, те чињеница да је основни суд спроводио поступак 
контроле оптужнице и да је водио главни претрес, након што се виши суд 
огласио стварно ненадлежним за даље поступање. 

Такође, у складу са одредбом члана 19 став 1 и 2 Закона о јавном тужила-
штву, начело деволуције односи се на процесну ситуацију када непосредно 

18 Решење Вишег суда у Београду К број 242/15 (Први основни суд у Београду) Кв бр.3999/15 од 15.01.2016. 
године потврђено решењем Апелационог суда у Београду Кж 2 912/16 од 07.06.2016. године.
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виши јавни тужилац донесе образложено решење да предузме све радње 
за које је овлашћен нижи јавни тужилац. Може се приметити да то није 
процесна ситуација у конкретном случају, с обзиром на то да виши јавни 
тужилац није предузимао радње и поступао пред основним судом на осно-
ву образложеног решења, већ је поступао искључиво пред вишим судом. 
Мишљења смо да се не може применити одредба члана 31 став 1 Закона 
о јавном тужилаштву за поступање вишег јавног тужиоца. Начело деволу-
ције подразумева да је више јавно тужилаштво овлашћено да предузме све 
радње које је овлашћено да предузме и основно јавно тужилаштво, у којој 
ситуацији је дужно да донесе образложено решење, а овде се не ради о пре-
дузимању радњи од стране вишег јавног тужилаштва пред основним судом, 
већ о ситуацији када је виши јавни тужилац предузимао све радње пред 
вишим судом и донео одлуку о трошковима насталим приликом предузи-
мања процесних радњи пред вишим јавним тужилаштвом и вишим судом, 
те да образложено решење, у смислу члана 19 Закона о јавном тужилаштву, 
у конкретном случају изостаје, па и примена одредбе члана 31 став 1 Закона 
о јавном тужилаштву, која условљава своју примену додатним условом (по-
ступање на начин прописан законом).

ОКОНЧАЊЕ СУДСКОГ ПОСТУПКА И ТРОШКОВИ

Коначну одлуку о трошковима кривичног поступка суд ће донети при-
меном одредби члана 262–265 ЗКП, што се односи и на случај када суд доно-
си пресуду којом прихвата споразум о признању кривичног дела19, у смислу 
члана 317 ЗКП, а и одлучити о томе да ли ови трошкови коначно падају на 
терет буџетских средстава суда или ће их платити окривљени или приватни 
тужилац.20

Одредбом члана 262 Законик предвиђа да ће се у свакој пресуди или 
решењу које одговара пресуди одлучити ко ће сносити трошкове поступка 
и колико они износе, а ако недостају подаци о висини трошкова, посебно 
решење о висини трошкова донеће председник већа или судија појединац 
када се ти подаци прибаве. У судској пракси, одлуку о висини трошкова суд 
доноси тек након поднетог захтева за накнаду нужних издатака окривљеног 
и нужних издатака и награде браниоца окривљеног.21 

Када се обустави кривични поступак или се оптужба одбије или се 
окривљени ослободи од оптужбе, у решењу, односно пресуди, изрећи ће 

19 Против пресуде којом се усваја споразум о признању кривичног дела, оштећени не може изјавити 
жалбу у погледу одлуке о трошковима (решење Апелационог суда у Београду Кж 1.Спк .бр. 2/16 од дана 
01.09.2016. године).

20 Текст одговора утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда од 04.04.2014. године 
(ВКС, 2014).

21 Апелациони суд у Београду заузео је становиште да првостепени суд није учинио битну повреду када 
у решењу о обустави кривичног поступка није одлучио о висини трошкова, налазећи да, с обзиром 
на чињеницу да захтев за накнаду нужних издатака окривљеног и нужних издатака и награде брани-
оца окривљеног није поднет због чега суд није имао податке о висини трошкова, па како се ови тро-
шкови не досуђују по службеној дужности, већ се само одређује ко ће их сносити о висини трошкова, 
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се да трошкови кривичног поступка из члана 261 став 2 тачка 1 – 6 овог 
законика, нужни издаци окривљеног и нужни издаци и награда браниоца и 
пуномоћника, као и награда вештака и стручног саветника, падају на терет 
буџетских средстава суда.22 У судској пракси заузето је становиште да ће суд 
одлучити да наведени трошкови падају на терет буџета и када веће донесе 
решење о одбачају оптужнице без обзира што то није изричито предвиђе-
но Закоником. Наиме, у ситуацији када оптужницу поднесе неовлашћено 
лице – оштећени као тужилац (који је имао својство оштећеног као тужиоца 
према одредбама ранијег Законика о кривичном поступку, али је оптужни 
акт поднео у време важења новог Законика), суд ће одбацити оптужницу 
сходно одредби члана 339 став 2 ЗКП и одредити да трошкови падају на 
терет буџета.23

Сходно одредби члана 261 став 3 ЗКП и 262 став 1 ЗКП, суд ће одлучити 
и о трошковима који су настали у истрази, тако да није неопходан форма-
лан захтев јавног тужилаштва за накнаду истих, али је потребно да у спис 
буде приложен попис трошкова насталих у тој фази поступка.24 Дакле, када 
се кривични поступак оконча осуђујућом пресудом, окривљени ће бити у 
обавези да покрије издатке из буџетских средстава тужилаштва. 

Такође, члан 261 ЗКП у ставу 1 прописује да су трошкови кривичног по-
ступка издаци учињени поводом поступка, од његовог покретања до њего-
вог завршетка, у ставу 2 истог члана прописује се шта трошкови кривичног 
поступка обухватају, док у члану 265 став 1 ЗКП прописује се који трошкови 
кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда у случају када 
се окривљени ослободи од оптужбе. Стога, суд ће у пресуди раздвојити из-
носе трошкова и одредити у ком износу ће трошкове поступка платити у 
корист буџетских средстава суда, а у ком износу у корист буџетских сред-
става тужилаштва, док у случају да суд нађе да окривљеног треба ослободи-
ти дужности плаћања трошкова, ослободиће га плаћања трошкова и суда и 
тужилаштва.25 

Упркос наведеним ставовима, запажамо праксу судова да у изреци по-
себних решења не раздвајају износе трошкова у корист/на терет буџетских 
средстава тужилаштва и у корист/на терет буџетских средстава суда.

суд ће донети посебно решење након поднетог захтева (решење Апелационог суда Кж 2. бр. 1309/16 од 
дана 06.09.2016. године).

22 Решењем  Апелационог суда Кж 2. бр. 697/16 од дана 28.04.2016. године укинуто је решење Вишег 
суда којим је утврђено наступање апсолутне застарелости кривичног гоњења, јер је првостепени суд 
пропустио да одлучи о трошковима кривичног поступка.

23 Решењем Апелационог суда Кж 2. бр. 2309/2015 од дана 10.12.2015. године, укинуто је решење Вишег 
суда којим је одбијен захтев за накнаду трошкова браниоца окривљеног (који су настали у фази ис-
траге) и наложено је да се усвоји захтев за накнаду трошкова, са образложењем да се, иако се не ради 
о одлукама наведеним у одредби члана 265 ЗКП, у конкретном случају решењем о одбачају оптужни-
це окончава кривични поступак и оно је предвиђено у члану са насловом Одбијање оптужбе због 
чега трошкови кривичног поступка и у тој ситуацији треба да падају на терет буџета. 

24 Текст одговора утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда од 16.04.2014. 
године (ВКС, 2014).

25 Текст одговора утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда од 16.04.2014. 
године (ВКС, 2014).
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Одредбом члана 262 став 3 Законика о кривичном поступку одређено 
је да, уколико је о трошковима кривичног поступка одлучено посебним 
решењем, о жалби против тог решења одлучује веће (члан 21 став 4 ЗКП). 
Уколико посебно решење о трошковима донесе председник кривичног већа 
у фази испитивања оптужнице, када се поступак окончава решењем о обу-
стави поступка или одбијањем оптужбе, о жалби на ово решење одлучује 
непосредно виши суд.

У поступку одлучивања другостепених судова, поставило се као спорно 
питање да ли се решење о трошковима који су утврђени окривљеном може 
преиначити у правцу утврђивања мањег износа, када је жалбу изјавио иза-
брани бранилац окривљеног у корист окривљеног потражујући већи износ 
од утврђеног, односно да ли би се тада повредило начело reformacio in peus. 
У одредби члана 468 Законика о кривичном поступку није прописана сход-
на примена члана 453 ЗКП на поступак по жалби на решења. Одговарајући 
на спорна правна питања нижестепених судова,26 Врховни касациони суд је 
заузео становиште да се забрана преиначења на штету оптуженог, сходно 
члану 453 Законика о кривичном поступку, односи на правну квалифика-
цију кривичног дела и кривичну санкцију, због чега би у описаној процесној 
ситуацији другостепени суд повредио одредбу члана 467 став 1 ЗКП у погле-
ду обима (дела) испитивања решења.

Право на накнаду трошкова кривичног поступка мора се посматрати са 
аспекта права на слободан приступ суду. Одредбом члана 262 Законика о 
кривичном поступку прописано је да се подаци о висини трошкова и захтев 
за њихову накнаду могу поднети најкасније у року од једне године од дана 
правноснажности пресуде или решења из става 1 овог члана. Ако захтев за 
накнаду нужних издатака и награде из става 1 овог члана не буде усвојен 
или суд о њему не донесе одлуку у року од три месеца од дана подношења 
захтева, окривљени и бранилац имају право да потраживања остварују у 
парничном поступку против Републике Србије.27 Суд би требало да одлу-
чи о трошковима кривичног поступка и о њиховој висини у кратком року, 
јер у супротном може доћи до повреде права на суђење у разумном року. 
Тако је у одлуци Уставног суда Србије28 утврђена повреда права на суђење 
у разумном року подносиоца жалбе у поступку одлучивања о трошковима 
кривичног поступка.29 У образложењу одлуке, Уставни суд је утврдио да су 
основани наводи о повреди права на суђење у разумном року из члана 32 
став 1 Устава, будући да је предметни поступак одлучивања о трошковима 
започет јануара 2010. године, даном подношења захтева за накнаду трошко-
ва поступак, а окончан је априла 2014. године, доношењем оспореног реше-
ња. Дакле, утврдио је да је поступак трајао преко четири године, при чему 

26 Седница Врховног Касационог суда одржана дана 16.04.2014. године (ВКС, 2014)
27 Члан 265 став 5 Законика о кривичном поступку 
28 УЖ. бр .4389/2014 од дана 31.08.2016. године
29 Активна легитимација подносиоца уставне жалбе утврђена је у одлукама Уставног суда Србије Уж. 

бр. 3848/2014 од 02. јула 2015. године и Уж. бр. 2713/2010 од 28. новембра 2015. године.



282

Ивана МИЉУШ и Бојана СТАНКОВИЋ

је само жалбени поступак трајао скоро четири године, због чега овако дуго 
трајање жалбеног поступка поводом контроле законитости одлуке о тро-
шковима поступка у овом конкретном случају представља довољан основ 
за утвђивање повреде права на суђење у разумном року. Пракса Европског 
суда за људска права, која је цитирана у напред наведеној одлуци, сличног 
је става поводом трајања поступка као и других дужих периода неактив-
ности суда у судском поступку.30 Поводом жалбе подносиоца, Уставни суд 
је утврдио накнаду нематеријалне штете у износу од 400 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате.

ЗАКЉУЧАК

У периоду од пет година након доношења Законика о кривичном по-
ступку, пракса нам је указала на многобројне дилеме, негативне последице 
појединих ставова, као и усмеравања која су шире прихваћена у примени 
органа поступака. Различита судска пракса нам указује да је прави тренутак 
за интервенцију законодавца.

Одредбе о нужним издацима окривљеног и браниоца, као и награди бра-
ниоца, посматрају се са аспекта стандарда „нужни и неопходни трошкови“. 
Награда се досуђује за процесне радње чије је предузимање нужно и неоп-
ходно за благовремено, стручно и савесно пружање помоћи окривљеном у 
одбрани. Суд је дужан да, поштујући начела кривичног поступка приликом 
одлучивања о трошковима, онемогући сваки вид злоупотребе права на од-
брану у смислу да спречава предузимање процесних радњи субјеката одбра-
не чија основна сврха није вршење функције одбране.

Мишљења смо да је потребно утврдити правила по којима јавни тужилац 
одлучује о трошковима када не долази до покретања кривичног поступка. С 
обзиром на то да је у надлежности јавног тужиоца одлука о (не)започињању 
кривичног поступка која не подлеже контроли суда, сматрамо да не посто-
ји разлог да јавни тужилац не одлучује и о исплати награде постављеном 
браниоцу у ситуацији када кривични поступак није започет. У том случају 
неопходно је да јавни тужилац у форми посебног решењем одлучи о висини 
трошкова, а о жалби на решење веће из члана 21 став 4 ЗКП, чиме се оства-
рују све неопходне гаранције законитог и правилног поступања.

 Такође, у ситуацији када су трошкови настали пред полицијом, имајући 
у виду да је Закоником о кривичном поступку прописано да браниоца по 
службеној дужности поставља само председник суда или јавни тужилац, те 
трошкове не би требало да исплаћује тај орган, већ тужилаштво, на основу 
решења којим се бранилац поставља по службеној дужности.

Приликом доношења одлуке о трошковима, треба направити разлику 
између трошкова који иду на терет, односно у корист буџета суда, или на 

30 Види: пресуде Маркоски против Бивше југословенске Републике Македоније број 22928/03 од 
02.11.2006. године и Плазонић против Хрватске бр.26455/04 од 06.03.2006. године.
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терет, односно у корист буџета тужилаштва, а полазећи од страначке кон-
цепције у кривичном поступку и заузетих ставова највише судске инстанце.

Оно што бисмо посебно истакли јесте то да се институт суђења у разум-
ном року такође примењује и у случајевима који се односе на одлучивање 
о трошковима поступка (не само на мериторне одлуке којима се решава о 
главној ствари), због чега би суд морао да поступа у законом прописаном 
року, односно у року од три месеца од дана подношења захтева за накнаду 
трошкова поступка, а такође и жалбени поступак не треба да траје дуже 
него што је то уобичајено за доношење одлуке по жалби на друга решења.

На крају можемо закључити да су недостаци и правне празнине норма-
тивног уређења трошкова кривичног поступка бројни, да одредбе о тро-
шковима нису уподобљене нити прилагођене коцепту тужилачке истраге, 
због чега су неопходне законодавне измене које ће, уз очување постојећих 
ефикасних решења у Законику о кривичном поступку, елиминисати недо-
статке на које смо у овом раду указивали и на тај начин допринети остваре-
њу економичности и ефикасности кривичног поступка.
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THE COSTS OF THE DEFENDANT AND THE DEFENCE COUNSEL

SUMMARY

In this paper authors analyze different practice of public prosecutions and courts 
concerning the costs of the defendant and the defence counsel and give propos-
als of law changes. Firstly, we explain the concept of actual costs and fees from 
the aspect of standard “necessary expenses”, according to the Criminal Procedure 
Code, Regulation on Reimbursement of Costs in Legal Proceedings and the Tariff 
on Fees for Attorney. Later on, we cover the procedure of determining the costs in 
each phase of criminal procedure. In particular we answer the questions of deter-
mining the subject that decides, who will bear the costs of the proceedings, types of 
cost decisions and the right to appeal. We recognize different solutions in national 
legislations and that there is no general right to reimbursement of costs. There 
are legal gaps in the Criminal Procedure Code when the costs of pre-investigation 
proceedings and investigation are concerned. Also, we indicate the negative conse-
quences of certain legal opinions, and the directions which are accepted to a large 
extension by the authority conducting proceedings and we point out that it is the 
right time for modification and specification in the matter of costs of proceedings. 
Key words: Code, costs, actual costs, fees, Tariff
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Сажетак: У раду аутор разматра феномен пренасељености затворских уста-
нова карактеристичан за многе државе, па тако и Републику Србију, кроз 
аспект његових многобројних последица. Један од проблема у вези са пре-
насељеношћу затвора јесу неадекватни услови боравка у таквим установа-
ма који не испуњавају све потребне стандарде прописане релевантним ме-
ђународним документима и унутрашњим прописима држава. У том смислу 
се на примеру Србије указује на одговарајуће одредбе Закона о извршењу 
кривичних санкција. Различити здравствени проблеми затвореника честа 
су последица пренасељености затвора, посебно коришћење стимулативних 
средстава, односно психоактивних супстанци, проблеми менталног здравља 
и инфективна обољења. Такође, незадовољство условима живота у прена-
сељеним затворима за последицу може имати побуне затвореника, као и 
испољавање агресивног понашања затвореника које може бити усмерено 
према другим затвореницима, затворском особљу, али и према самим себи. 
Све поменуте последице упућују на закључак да је неопходно применити све 
потребне мере које државама стоје на располагању како би се на ефикасан 
начин умањиле последице пренасељености затвора.
Кључне речи: пренасељеност, затвори, последице, услови боравка, здрав-
ствени проблеми

УВОД

Многобројне су последице пренасељености затворских установа. Већи-
на се односи на живот затвореника и могућности остваривања права која 
им припадају, јер у таквим условима питање је у коликој мери се могу ис-
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поштовати сви стандарди прописани како међународним документима из 
ове области тако и унутрашњим прописима једне државе. С друге стране, 
постојање проблема пренасељености у знатној мери отежава, а понекад и 
онемогућава, спровођење третмана ресоцијализације у односу на конкрет-
но осуђено лице. Посебно се могу анализирати и последице пренасељености 
оних затворских јединица у којима су смештена притворена лица, с обзиром 
на њихов специфичан положај.

Пренасељеност затвора протеклих неколико деценија у читавом свету 
може учинити проблем криминалитета тежим, и то из најмање два разлога. 
Прво – пуно осуђеника који се налазе у затвору припадају тзв. ситнијим 
преступницима, случајним извршиоцима, делинквентима зависним од ал-
кохола и дроге, маргинализованим појединцима, док стварно моћни, опасни 
и насилни ретко доспевају у затвор (Соковић, 2009: 192). Уколико је тачна 
теорија етикетирања, онда су велике шансе да ти преступници, с обзиром 
на искуство које су имали са представницима органа кривичног прогона и 
чињеницом да су им шансе за запослење након боравка у затвору умањене, 
поново учине неко слично или много озбиљније дело. Друго – повећање 
затворске популације оштећује и друштвене заједнице јер затварање мно-
штва младих људи слаби породице и друге социјалне институције. Када се 
те особе врате у заједницу, после отпуштања из затвора, оне могу негативно 
утицати на друге припаднике те друштвене заједнице. Развијање социјалне 
дезорганизације друштва масовним затварањем може иронично довести до 
повећања стопе криминалитета и учинити овај проблем тежим него што је 
био (Barkan, 2009: 522). 

Ефекти кривичног система су тотално супротни онима које би желео да 
има званични дискурс. Уместо да „фаворизује поправљање осуђеника“, он 
га учвршћује против „друштвеног реда“ у који бисмо желели да га поново 
вратимо, стварајући од њега још једну жртву (Hulsman, Bernatde Celis, 2010: 
47). Установе за смештај и чување лица лишених слободе по својој природи 
представљају негацију друштвеног живота због чега је нереално очекивати 
да оне истовремено буду ефикасан инструмент друштвене адаптације (Со-
ковић, 2009: 192). 

Такође, потребно је указати и на специфични положај жена лишених 
слободе јер је њихов положај у затворима начелно тежи, с обзиром на чи-
њеницу да затвори имају институционални дизајн и оперативне процедуре 
које су направљене по мушком моделу, без уважавања потреба и профила 
затвореница (Игњатовић, Љубичић, 2011: 61).

УСЛОВИ БОРАВКА У ПРЕНАСЕЉЕНИМ ЗАТВОРИМА

Последице пренасељености затворских установа најпре се испољавају 
у лошим условима боравка затвореника. Пренасељеност подразумева да 
затвореници немају обезбеђено довољно животног простора за нормално 
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функционисање. Скученост у којој затвореници проводе највећи део време-
на неповољно утиче на њих, како на физичком тако и на психичком плану. 
У таквим условима не може се очекивати да затвор делује преваспитно када 
су осуђеници у питању. Међутим, ограниченост простора највише погађа 
притворенике, што је бар у Републици Србији највећи проблем, с обзиром 
на њихов велики број који се временом само увећава, а постоји мало распо-
ложивог простора за њихов смештај. Тако нпр. Окружни затвор у Београду 
(познатији као Централни затвор) управо има велики проблем када се ради 
о смештају притвореника. Затвор је изграђен у тзв. обурнском стилу који 
асоцира на другачији режим издржавања казне затвора, карактеристичан 
за 19. век и неке прве покушаје да се организује извршење казне затвора 
на колико-толико прихватљив начин. Међутим, оно што је у то време било 
прихватљиво, данас свакако не би требало. Када један затвор има такве 
услове какви постоје у Окружном у Београду, који је направљен да услове 
боравка затвореника учини веома тешким, пре свега због своје архитекту-
ре, положаја ћелија од којих ниједна нема природан извор светлости, већ је 
посредно примају из ходника, онда и проблем пренасељености добија још 
више на тежини.

Оно што је сигурно јесте то да пренасељеност затвора, без обзира на 
затворску архитектуру и унутрашњи изглед затвора, сама по себи нужно 
доводи до погоршања услова боравка у њима, почевши од лошије хигијене, 
недовољног проветравања, недостатка постељине и униформи, лошије хра-
не и тешкоћа у обезбеђењу оптималног нивоа здравствене заштите (Мрвић 
Петровић, 2007: 159). То онда значи и одступање од унутрашњих правила 
једне државе као и међународних стандарда установљених одговарајућим 
документима из ове области. 

Један од најважнијих докумената из ове области јесу Стандардна мини-
мална правила о поступању са затвореницима (у даљем тексту: Минимална 
правила) која су усвојена на првом конгресу УН о спречавању криминалитета 
и поступању са затвореницима у Женеви 1955. године. Нека од правила се од-
носе на питање заводских услова. Тако, када су у питању хигијенски захтеви, 
потребно је да се у заводима води рачуна да све просторије имају одговарају-
ћу климу, кубатуру ваздуха, минималну површину, грејање и проветравање 
(Игњатовић, 2014: 39). Ово основно правило се даље разрађује посебним 
захтевима које је тешко остварити у условима пренасељености. Такође, Ми-
нимална правила регулишу посебно положај осуђеника и у том смислу се, као 
један од руководних принципа у поступању са овом категоријом затвореника, 
истиче потреба ограничења броја затвореника у затвореним заводима тако 
што се наводи да се у неким земљама сматра да је 500 број који не би требало 
надмашити. Ипак, ту бројку многе државе премашују, укључујући и нашу, 
тако да се то истиче као пример шта се у неким државама сматра горњом гра-
ницом заводске популације (Игњатовић, 2014: 46).

Значајан регионални документ из ове области јесу Европска правила о 
затварању која су заједно са Објашњењима усвојена у Стразбуру од стра-
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не Комитета министара Европског савета 12. фебруара 1987. године Пре-
поруком бр. Р (87). И овај документ садржи у основи иста правила која се 
односе на смештајне и хигијенске услове боравка затвореника. Такође, у 
делу документа који се односи на циљеве и облике третмана (пр. 64–89), 
имајући у виду чињеницу да је затварање ради лишења слободе само по 
себи казна, истиче се неопходност да услови затварања не смеју још више 
погоршавати патњу коју та казна изазива, осим у мери која је пропратна по-
јава у случајевима оправдане изолације или одржавања дисциплине. Ипак, 
стари затворски објекти и пренасељеност нарочито представљају проблем 
у земљама централне и источне Европе, па се у многобројним извештаји-
ма међународних комисија констатују лоши услови смештаја, неповољни 
хигијенски услови, недостатак кревета који доводи до тога да нема сваки 
осуђеник посебан кревет, па се сналазе тако што спавају на смену, као и лош 
ниво здравствене заштите (Мрвић Петровић, 2007: 159).

Поред међународних докумената свака држава доноси и одговарајуће 
унутрашње прописе којима регулише питање извршења кривичних санк-
ција. Код нас је то регулисано у Закону о извршењу кривичних санкција (у 
даљем тексту: ЗИКС). На овом месту ће бити поменута само нека правила. 
Тако ЗИКС предвиђа да осуђени има право на смештај који одговара савре-
меним хигијенским условима и месним климатским приликама. Разврста-
вање осуђеног у просторије за заједнички боравак и спаваонице спровешће 
се уз брижљиву оцену свих околности и података евидентираних у пријем-
ном одељењу, посебно имајући у виду узраст, личне особине и склоности, 
као и друга својства од којих зависи позитиван међусобни утицај и одсуство 
опасности од међусобног физичког и психичког угрожавања (чл. 77 ст. 1 
и 2 ЗИКС-а). У истом члану је предвиђено да осуђени са инвалидитетом 
имају право на смештај примерен врсти и степену његових потреба, што је 
новина у односу на раније решење (чл. 77 ст. 3 ЗИКС-а). Такође, просторије 
у којима осуђени живе и раде морају бити чисте, суве, проветрене, загреја-
не и довољно осветљене, како природним, тако и вештачким светлом које 
омогућава читање и рад без сметњи за вид. Спаваоница мора бити толико 
пространа да на сваког осуђеног дође најмање осам кубних метара и четири 
квадратна метра простора. Просторије морају имати примерене санитарне 
уређаје и средства за личну хигијену. И сваки осуђени има право на посебан 
лежај (чл. 79 ЗИКС-а).

У том смислу, треба поменути Извештај Европске комисије о напретку 
Србије за 2010. годину. У Извештају се наводи да је Србија остварила незна-
тан напредак у реформи затворског система, пре свега усвајањем Стратеги-
је за спречавање пренасељености затвора у јулу 2010. године. Такође, истиче 
се да је у циљу решавања проблема са дрогом у затворима успостављено пет 
одељења „без дроге“, као и да је настављено улагање напора на плану обуке 
и пружања одговарајућих здравствених услуга. Међутим, лоши услови у за-
творима и објектима за полицијски притвор остају разлог за забринутост. 
Затвори су и даље значајно пренасељени јер је у њима више од 11.000 људи, а 
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имају капацитет за 6.000 људи, што је довело до неколико протеста и побуна 
у затворима током 2010. године. У Извештају је посебно наглашена потреба 
за одлучним деловањем да би се развио ефикасан систем условних казни и 
у већем обиму увеле алтернативне казне. Оно што забрињава творце Изве-
штаја јесте расположивост и употреба незаконитих дрога од стране затво-
реника и мањкавости у пружању здравствене заштите.

У Извештају Европске комисије за 2014. годину истакнут је проблем 
озбиљне пренасељености одељења са максималним обезбеђењем, отежан 
приступ програмима лечења и квалитетној здравственој заштити. Извештај 
похваљује усвајање нове Стратегије развоја система извршења кривичних 
санкција за период 2013–2020, као и припадајућег Акционог плана. Неки од 
приоритетних задатака које Стратегија помиње јесу: побољшање услова за 
смештај малолетника, жена, инвалида, болесника и лица на извршењу мере 
безбедности у заводима за извршење кривичних санкција и обезбеђивање 
да сва притворена, осуђена и лица на извршењу мера безбедности и васпит-
них мера имају исту здравствену заштиту каква постоји у друштвеној за-
једници и спровођење конкретних програма у смањењу проблема који су у 
вези са хроничним обољењима, наркоманијом, хепатитисом Ц и Б и сидом 
(ХИВ). Поменути приоритетни задаци су у непосредној вези са проблемом 
последица пренасељености завода, па би њихово остваривање било од изу-
зетног значаја.

У Великој Британији је Европски комитет за превенцију тортуре закљу-
чио да су пренасељеност, санитарни недостаци и демонстрација силе у три 
Викторијанска локална затвора довели до тога да се према затвореницима 
односе на нехуман и деградирајући начин (Carrabinе et. al., 2009: 366). С дру-
ге стране, режим издржавања казне у затворима у САД углавном је изузетно 
строг. На то указује пример Boot Campsa у којем влада војна дисциплина, 
што осуђени прихватају како би се, заузврат, смањило трајање њихове ка-
зне. Пенитенцијарне власти очекују да ће на овај начин, затворским шоком 
(Shock Incarceration Programs), у исто време смањити поврат и растеретити 
затворе (Pradel, 2009: 76). Последице пренасељености затвора не утичу само 
на услове живота затвореника. Уколико се у затвору налази око 75 или 80 
процената више затвореника него што то капацитети дозвољавају, онда то 
ствара огроман притисак на нека основна затворска постројења, као што је 
кухиња, перионица и друге службе. Приступ затвореника неким конструк-
тивним активностима, као што је образовање, рад и обука, биће озбиљно 
ограничен, делимично због недостатка средстава, а делимично због тога 
што је број особља базиран на предвиђеном капацитету затвора, а не на 
стварном броју затвореника у њима. Последице ће осетити и породице, с 
обзиром на то да ће и посете у условима пренасељености бити редуковане, 
како у погледу квантитета тако и квалитета (Jewkes, Bennett, 2008: 195).
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ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ЗАТВОРЕНИКА  
И ПРЕНАСЕЉЕНОСТ ЗАТВОРА

Пренасељеност затворских установа неповољно утиче и на здравствено 
стање затвореника. Ти неповољни утицаји се могу огледати како на физич-
ком тако и на психичком плану. Најчешћи здравствени проблеми осуђеника 
могу се сврстати у три основне групе: коришћење стимулативних средстава, 
односно психоактивних супстанци, проблеми менталног здравља и ин-
фективна обољења (Стамболовић и сар., 2005: 27). Један од највећих здрав-
ствених проблема данашњице и ван затворских зидина јесте зависност од 
опојних дрога. Унутар затвора овај проблем има алармантне размере. Рат 
против дрога води се са циљем да се пресече ланац трговине дрогом који 
држе различите организоване криминалне групе. То онда подразумева и 
лишење слободе оних који су на самом дну те лествице и који су, пре свега, 
зависници. Управо хапшења у вези са дрогом у значајној мери су допринела 
порасту затворске популације и самим тим и пренасељености затворских 
установа. Тако се у затворима у Републици Србији повећава број зависника 
(преко 60% затворених лица имало је искуства са дрогама или су активни 
зависници). Из ових података се може извести закључак да су затвори по-
годна места за ширење токсикоманије.

Негативне последице пренасељености на здравље затвореника огледају 
се и на многе друге начине. С обзиром на то да се у затворима налази вели-
ки број наркомана, пратећи здравствени проблеми су и ХИВ/АИДС, као и 
различити облици хепатитиса. Такође, не сме се занемарити и велика раши-
реност туберкулозе међу затвореницима чијој појави управо погодују лоши 
хигијенски услови, слабо проветравање, мрачни простори и немогућност 
изоловања болесних од здравих осуђеника у условима пренасељености, што 
свакако доводи и до лакшег преношења ове болести у затворској него у оп-
штој популацији (Мрвић Петровић, 2007: 160). Нарочито је велики ризик од 
ширења активне туберкулозе међу оним затвореницима који већ болују од 
неке болести или им је имунитет нарушен неким другим стањима као што 
је инфекција ХИВ вирусом. Резултати неких истраживања показали су да су 
жене чешће долазиле у затвор претходно инфициране (ризични сексуални 
односи и коришћење истих игала од стране више наркомана), док су се му-
шкарци инфицирали у затвору (Игњатовић, Љубичић, 2011: 63).

Борба са многобројним здравственим проблемима у затворима отежана 
је и чињеницом да не постоји довољно здравственог особља који би се бри-
нули о здрављу затвореника. Тако је у САД, услед недостатка одговарајућих 
служби, током 2000. године око 150.000 осуђеника отпуштених из затвора 
остало без потребне терапије одвикавања од зависности од дрога (Hagan, 
2009: 469). Недостатак здраствених радника у затворима јесте проблем који 
постоји и у Републици Србији, јер је због њиховог недовољног броја угро-
жено здравље затворених лица.
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С друге стране, поставља се питање у којој мери је јавност уопште за-
интересована за здравствене проблеме затвореника. Друштво затворенике 
углавном третира као изоловане јединке који немају додир са спољашњим 
светом, који су својом грешком, својим незаконитим поступцима доспели 
на место које се зове затвор и углавном немају пуно разумевања за проблеме 
са којима се они суочавају. Али, ти људи неће довека боравити у изолованим 
условима, наћи ће се на слободи, а здравствени проблеми врло вероватно 
неће нестати ако се нешто не предузме у самом затвору. У затворима се пре-
гледи углавном спроводе рутински, своди се на први преглед при доласку у 
затворску установу, површно, тако да се често може догодити да се поједине 
болести не препознају на време (Мрвић Петровић, 2007: 163). Непрепозна-
вање болести доводи до њеног ширења, ако се ради о заразним болестима, 
што је посебно изражено у условима пренасељености затвора.

Туберкулоза је превасходно болест сиромашних, па не треба да чуди да 
ова болест често букне у државама у процесу економске транзиције, као 
последица пренасељености затвора, сиромаштва и потхрањености (Мр-
вић Петровић, 2007: 162). С друге стране, пренасељеним затворима се лако 
шири и сида, чему у знатној мери доприноси велики број наркомана који у 
недостатку шприцева и игала међусобно позамљују прибор и на тај начин 
ризикују преношење ове неизлечиве заразне болести. Овај ризик постоји и 
кад је преношење хепатитиса у питању.

Неадекватни услови живота у пренасељеним затворима утичу и на пси-
хички живот затвореника. Затварање само по себи вишеструко негативно 
утиче на психу затвореника. Затварање подразумева ограничење животних 
активности на уски и ограђени простор, што представља велику промену 
у животу затвореника и што се често доживљава као понижење и деграда-
ција. То као последицу може имати губитак самопоуздања и емоционалну 
напетост коју многи не могу да савладају (Игњатовић, 2015: 172). Пренасе-
љени затвори додатно отежавају живот затвореника, па су и иначе уоби-
чајени психички проблеми затвореника у таквим условима тежи. САД и у 
том смислу има проблем јер је затварање многих психијатријских болница 
довело до тога да многи од бивших пацијената заврше у затворима у којима 
се налази недовољно обучено особље (Hagan, 2009: 469).

Околност да затвореници у пренатрпаним ћелијама немају нимало при-
ватности може деловати на поједине затворенике неповољно и довести до 
различитих психичких поремећаја. Затвореници се често боје других затво-
реника, нарочито оних са којима деле ћелију. Плаше се да буду нападнути, 
мало спавају и то свакако оставља последице. У условима немогућности 
задовољавања сексуалног нагона хетеросексуалним путем, многи затворе-
ници се прилагођавају и улазе у хомосексуалне односе. Они који на то не 
пристају ризикују да постану жртве силовања. 

Незаинтересованост јавности за оно што се дешава унутар затворских 
зидина, међу затвореницима, доводи до тога да се у условима пренасељено-
сти хомосексуални односи толеришу као „унутрашња ствар затвореника“ и 
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начин на који се неформално уређује затворски живот, све док се не прелазе 
неке дозвољене границе. Проблем је што се „добровољност“ тешко може 
утврдити, па ни случајеви силовања нису ретки, а пренасељеност отежава 
њихово откривање и адекватну реакцију.

ЗАТВОРСКЕ ПОБУНЕ И НАСИЉЕ МЕЂУ ЗАТВОРЕНИЦИМА  
КАО ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕНАСЕЉЕНОСТИ

Незадовољство условима живота у пренасељеним затворима за после-
дицу може имати побуне затвореника којима је то скоро једини начин да 
скрену пажњу на свој проблем. С друге стране, то незадовољство се често 
испољава у агресивном понашању затвореника које може бити усмерено 
према другим затвореницима, затворском особљу, али и према самим себи. 

Затворске побуне су проблем већине затворских система, а могу их гене-
рисати различити фактори. У литератури се може пронаћи неколико обја-
шњења затворских побуна, при чему се затворске побуне у пренасељеним 
затворима можда најбоље могу објаснити депривационим приступом. Овај 
приступ узрок побуна види у лошим затворским условима који подразу-
мевају често и оскудицу, угњетавање и корупцију, због чега се осуђеници 
осећају депривинираним, а такви затвори у условима пренасељености личе 
на „буре барута“ (Николић, 2009: 130). То „буре барута“ може сваког часа да 
експлодира јер се ради о нагомиланом бесу затвореника који мора на неки 
начин да се испољи. Циљ затвореника није бекство из затвора јер знају да 
ће бити савладани од снага реда и да ће неки од њих можда погинути или 
бити повређени. Циљ је обично скретање пажње спољног света на проблеме 
са којима се они суочавају јер је све друго лакше од неподношљивих услова 
живота у затвору (Николић, 2008: 262). Због тога затвореници настоје да 
придобију пажњу јавности, пре свега путем медија. Међутим, утисак је да 
јавност није посебно заинтересована за проблеме затвореника у условима 
пренасељености јер се све обично заврши осудом насиља, а да се при том не 
саслушају разлози револта (Игњатовић, 2015: 187).

Насиље је врло чест одговор затвореника на неадекватне услове затвор-
ског живота. Уколико је усмерено према другим затвореницима, оно може 
попримити различите форме. Најчешће се манифестује у наношењу теле-
сних повреда, али не треба занемарити и проблем силовања о чему се мање 
говори и зна, али који може учинити живот затвореника у затворима непод-
ношљивим. У затворима сексуални напад је узрочник две врсте насиља: с 
једне стране, нападачи користе насиље да би заплашили мету; с друге стра-
не, мете напада реагују насилно на сексуално приближавање (Lockwood, 
2006: 153). Генерално насиље обликује свакодневни живот многих затво-
реника. Уколико се укаже прилика, већина затвореника ће злоупотребити 
другог затвореника користећи неки вид насиља. Другим речима, никада не 
науче нове и конструктивне начине за решавање проблема доживљавајући 
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затворски свет на свој начин, потискујући осећања и намере. У том сми-
слу, често су и наизглед најчвршћи затвореници у суштини уплашена бића 
која блефирају покушавајући да маскирају свој страх од затворског живота 
(Johnson, 2006: 198).

 Познато је да се у циљу одржања реда у затворима дозвољава деловање 
неформалних затворских група и њихових правила у одређеним границама. 
Међутим, у условима пренасељености та неформалност прети да измакне 
„контроли“ и доведе до потпуног непоштовања формалних правила пона-
шања и самим тим ескалације насиља у самим затворима. У Енглеској и Вел-
су, према подацима Националне службе за третман учинилаца кривичних 
дела (National Offender Management Service), која се налази у оквиру Мини-
старства правде из фебруара 2007. године, насиље у затворима је порасло 
за отприлике 600 процената током последње деценије. Случајеви насиља су 
током 2007. године достигли број од 14.000, што је у односу на 1996. годи-
ну раст од 541 проценат (Smartt, 2009: 129). И у Србији се у заводима за 
извршење кривичних санкција повећава ризик од појаве или јачања тзв. 
неформалних, организованих група у затворској популацији. Ако је поред 
тога затворски систем и нестабилан, рањив на побуне и унутрашње сукобе, 
службе за обезбеђење попримају већи значај и утицај, како у заводу тако и 
у целом систему (Стевановић, 2010: 268). С друге стране, у таквим условима 
служба за третман, односно васпитачи теже испуњавају свој задатак, што 
значи да се тада доводи у питање могућност остварења процеса ресоција-
лизације.

Све чешћи физички обрачуни међу затвореним лицима и пад поверења 
између затворених лица и затворског особља, повећан прековремени рад, 
повреде на раду, константно повећана будност и недостатак одмора, повећа-
ва стрес и незадовољство код затворског особља и доводи до незаинтересо-
ваности за посао (тзв. burn-out синдром). Шта би се догодило са затворским 
чуварима када би се којим случајем укинули затвори? Ти чувари, који живе 
скоро једнако затворени као и затвореници – осетили би се ослобођени, као 
што су се осетили и појединци који једнога дана више нису морали да живе 
захваљујући ропству других људи (Hulsman, Bernat de Celis, 2010: 57)..

Такође, и самоповређивања су често резултат незадовољства затворе-
ника у пренасељеним затворима. Уколико самоповређивање подразумева 
наношење телесних повреда без намере лишења живота, онда би се такво 
понашање затвореника могло тумачити као покушај скретања пажње или 
апел за помоћ. Међутим, и у овим ситуацијама обично изостане адекватна 
реакција, што може само погоршати постојеће стање, тако да и самоубиства 
у затворима нису ретка. Резултати појединих истраживања проблема само-
убистава у затворима показали су да су осуђеници који су покушали само-
убиство теже доживљавали свој неповољни положај, насиље и породичне 
недаће него остали затвореници, али су такође и теже подносили живот у 
заводу (Игњатовић, 2015: 176). Тешки услови живота у пренасељеним за-
творима повећавају и ризик од самоубистава. Недовољан број медицинског 
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особља може утицати и на процес решавања проблема самоубистава у пре-
насељеним затворима. У том циљу неопходно је обезбедити довољно психо-
лога и психијатара који би се на адекватан начин посветили овом проблему 
и самим тим допринели његовом решавању. Притом, циљ не треба да буде 
само смањивање броја самоповређивања и самоубистава већ свеукупно 
побољшање менталног здравља затвореника, јер ако желимо да једног дана 
када изађу на слободу затвореници постану корисни чланови друштва, онда 
се мора уложити већи напор у очувању њихове психе.

ЗАКЉУЧАК

Без обзира на све недостатке, савремено друштво очигледно није про-
нашло ефикаснији начин контроле криминалитета од затварања. Међутим, 
оно што је сигурно јесте то да је тренутно стање у затворима такво да мора 
да се мења у правцу смањивања броја затвореника. Последице пренасеље-
ности затвора су многобројне и озбиљне и зато је потребно размислити на 
које је све начинe могуће постићи тај циљ. 

У циљу остваривања тог важног друштвеног задатка неопходно је при-
менити све могуће мере које држави стоје на располагању, при чему акценат 
треба да буде на већем коришћењу алтернатива, било казни затвора било 
мери притвора. Велики број затвореника ће поново учинити кривично дело 
након изласка из затвора, што значи да је затвор неефикасна казна кад је 
реч о тим лицима (Smartt, 2009: 129). Закључак би могао да буде да би казну 
затвора требало изрицати само за тешка кривична дела и опасне учиниоце 
у циљу заштите друштва. У складу са тим осталим учиниоцима кривичних 
дела требало би изрећи неке алтернативе чијим извршењем би се на неки 
начин учиниоци одужили својим жртвама и друштву због штете која је на-
нета извршењем кривичног дела. 

Ниједан закон, ма колико био добар, ништа не значи ако се у пракси по-
ступања органа који захтевају и доносе одлуке у кривичној ствари не про-
мени нешто што би значило да су алтернативе стварно прихваћене и да се 
примењују. Један од битних услова који је неопходан за успешну реализаци-
ју планова усмерених ка смањивању броја затвореника јесте и ангажовање 
медија који би промовисањем одговарајућих мера допринели и решавању 
проблема тако што би утицали на промену свести у јавном мњењу у погледу 
затварања. Тај проблем се не тиче само затвора и живота у њему, он има 
много шире друштвене последице којих сви морамо да будемо свесни.
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IMPLICATIONS OF OVERPOPULATION PRISON INSTITUTION

SUMMARY

The author discusses the phenomenon of overcrowding of prisons,which is char-
acteristic of many countries including the Republic of Serbia, through the aspect of 
its many consequences. One of the problem related to overcrowding of prisons are 
inadequate living conditions in such institutions which do not meet the required 
standards laid down in relevant international documents and internal regulations 
of the country. In this sense, in the case of Serbia the author points to the relevant 
provisions of the Law on Execution of Criminal Sanctions. Various health problems 
of prisoners are common consequence of prison overcrowding, particularly the use 
of stimulants, and psychoactive substances, mental health problems and infectious 
diseases. Also, dissatisfaction with living conditions in overcrowded prisons may 
result in rebellion of prisoners as well as the aggressive behavior of prisoners that 
could be directed to other prisoners, prison staff or towards themselves. All these 
effects lead to the conclusion that it is necessary to apply all necessary measures 
that are available in order to effectively mitigate the consequences of overcrowding.
Key words: overcrowding, prisons, consequences, living conditions, health prob-
lems
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ЖЕНЕ УБИЦЕ2

Сажетак: Убиство као несумњиво најтежи и, по последицама, најдалеко-
сежнији акт хомо сапиенса, на свим меридијанима и у свим историјским 
епохама, завређује енормну пажњу јавности, подједнако и стручне и опште. 
Међутим, по неком неписаном правилу, улога убице обично се приписује 
мушкарцу, док се жена чешће посматра као жртва, што не одговара у потпу-
ности друштвеној стварности. Будући да су жене (и) у овој сфери неоправ-
дано запостављене, аутори рада настоје да скрену пажњу на женска убиства, 
која у данашње време нису тако раритетна појава, односно да проуче њихову 
како феноменологију, тако и етиологију са циљем што потпунијег разуме-
вања овог свирепог чина, односно ради профилирања типичне жене убице, 
те превенције оваквих дела у будућности. Такође, аутори посвећују пажњу 
и виктимолошком аспекту убиства, односно доприносу који је жртва евен-
туално имала и за који се показује да најчешће постоји, нарочито када се у 
улози жртве налази брачни/ванбрачни партнер који врше дужевремено на-
сиље. Стога, пажњом аутора био је обухваћен и синдром злостављане жене 
коме наша судска пракса (неоправдано) не придаје значај, иако би ваљало 
да у будућности дође до промена у том погледу. Коначно, да све теорије не 
представљају само мртво слово на папиру, потврђује спроведено истражи-
вање којим се донекле успео контурисати профил убице. Ипак, показала се 
истинитом застрашујућа чињеница да убица може бити било која жена, с 
тим да су неке жене предиспонираније и склоније томе. Стога, својим радом 

1 darko@prafak.ni.ac.rs
2 Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179046, Министарства за просвету, науку и технолошки ра-

звој Републике Србије
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аутори настојe да укажу управо на те карактеристике које повезују све или 
већину жена убица, издвајајући их од осталих припадница истог пола, и, још 
више, да скрену пажњу (превасходно стручне) јавности на ову атрактивну, а 
недовољно истраживану тему са циљем њене што потпуније експлорације у 
будућности.
Кључне речи: жене убице, пол, жене, убиство

УВОД

... Колико парадоксалности и противуречја рађа синтагма „жена убица“?
Са једне стране, жене, којима је природом дато да дају живот, традицио-

нално су посматране као нежнији пол, крхке у наметнутој инфериорности. 
Са друге, убиство, као чин одузимања живота, несагледив је у својој свире-
пости и супериорности коју се убица усуђује да припише себи.

Женски криминалитет често завршава као фуснота у радовима о кри-
миналитету мушкараца који претендују да буду радови о криминалитету 
уопште (Игњатовић, 2009: 372). Исто тако, по неком скривеном, немом, а 
општеприсутном механизму, улога убице приписује се мушкарцу. Постоји 
дуга историја есенцијализације насиља као капацитета који асоцира првен-
ствено на мушкарце, игноришући капацитете жена да учествују у насиљу 
и да почине насиље (Крон, Павићевић, 2015: 99). Статистика, разноврсне 
студије и научне експертизе несумњиво су на страни мушкараца и неспорно 
је да највећи број убистава заиста и бива извршен од стране мушкараца. 
Женско насиље, са друге стране, најчешће се повезује са нужном одбраном 
од насилних партнера, односно са постојањем синдрома злостављане жене. 
У циљу што објективнијег сагледавања, потребно је приступити неесенци-
јалистички, односно ослободити насиље родних одредница. Дакле, иако се 
жене у руху убице јављају у доста скромнијем броју, ваљало би и њиховом 
испитивању посветити пажњу коју завређују. 

Управо се емпиријским истраживањем, спроведеним од стране аутора, 
настојала дати једна животнија димензија раду, са тенденцијом утврђивања 
феноменолошких и етиолошких карактеристика кривичних дела којима 
припаднице женског пола инклинирају, односно које су жене и са каквим 
карактеристикама склоније извршењу кривичног дела убиства. Аутори су 
спровели истраживање на узорку правноснажних пресуда Основних и Ви-
ших судова у Нишу и Прокупљу, за период од последњих двадесет година 
(1996–2016). Истраживање је спроведено електронском провером података 
(за период од 2010. до 2016, а који је обухваћен електронизацијом), односно 
методом увида у уписник и издвајањем потребног узорка. На овај начин до-
шло се до узорка од 153 жена убица, од којих је њих 10 извршило кривично 

3 Аутори скрећу пажњу на физичку недоступност одређеног броја предмета, односно уписника из ко-
јих би се издвојио истраживани узорак, превасходно мислећи на узорак Основног суда у Нишу, за 
период од 1996. до 2016. године. С друге стране, из Основног суда у Прокупљу дато је званично са-
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дело, а преосталих пет покушало његово извршење. Притом, два лица из 
истраживаног узорка извршило је двоструко убиство, те је тако укупан број 
жртава 17.

Спровођењем истраживања, проверене су следеће постављене хипотезе: 
1. Жене убице потичу углавном из дефицијентних породица или поро-

дица са поремећеним односима. 
2. Примарне породице жена убица најчешће припадају нижој, раднич-

кој класи и карактерише их одсуство финансијске стабилности. 
3. Код жена убица где је чину убиства претходило насиље у секундарној 

породици, постојао је поремећен однос са оцем у примарној породи-
ци.

4. Жене убице су претежно нижег образовног статуса.
5. Жене убице су углавном незапослене, домаћице, односно запослене су 

на радним местима која карактерише ниска квалификациона структура.
6. Не постоји претежно старосно доба у коме жене врше убиства.
7.  Жене убице имају нижи коефицијент интелигенције.
8. Жене убице најчешће убијају да би заштитиле себе од малтретирања 

и злостављања, или да би се ослободиле нежељеног детета; ређе су 
присутни остали мотиви.

9. Већину убистава жене су извршиле у окриљу породице. 
10. Жртве жена убица најчешће су њихови брачни, односно ванбрачни 

партнери.
У наставку рада биће следствено приказани резултати истраживања у 

оквиру категорија феноменологије и етиологије убистава извршених од 
стране женских лица са циљем што потпунијег и концизнијег профилирања 
жене која врши убиство.

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА

Феноменологија убиства обухвата појавне облике, структуру, струк-
туралне промене и динамику убиства (Константиновић Вилић, 1986: 64). 
Кривичноправно посматрано, легислатор, како у нашем, тако и у осталим 
правним системима, не прави разлику између појавних облика убистава с 
обзиром на пол учиниоца, па тако жене врше иста кривична дела убиства 
као и мушкарци: обично убиство, привилегована убиства, квалификована 
убиства. Но, једини изузетак од овога представља кривично дело чедомор-
ства код кога се, по природи ствари, у улози извршиоца може наћи само 
особа женског пола, и то мајка жртве, и као такво представља типични 
репрезент женског криминалитета, и још конкретније, женског убиства. 
Аутори пак напомињу да у спроведеном истраживању, у оквиру поменутог 

општење како у омеђеном периоду није било чедоморстава на територији за коју је њихов суд надле-
жан. Последица овога је да у пронађеном узорку није било ниједног кривичног дела чедоморства. 
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узорка, није било ниједног кривичног дела чедоморства, те се тако оно може 
сматрати у неку руку анахроним.

 У нашој земљи, однос између криминалитета мушкараца и жена варира, 
али се према судским статистикама креће у размери 1:5, а у броју осуђених 
на казне лишења слободе 1:10 (Константиновић Вилић, Петрушић, 2010: 
323). Мање учешће жена у извршењу обичних и тешких убистава објашњава 
се тиме што је код њих услед подизања деце више развијена свест и осећање 
о вредности људског живота него код мушкараца (Пешић, 1972: 65). Према 
истраживању спроведеном у нашој земљи, удео жена у укупном кримина-
литету у периоду од 1999. до 2005. био је између 8,3% и 8,9% (Димовски, 
2013: 230).

Узорак аутора, како је напоменуто, чини 15 жена убица, од којих су две 
извршиле двоструко убиство, те је укупан број жртава 17. Од тога, 5 жена је 
покушало извршење кривичног дела, док су остале и успеле у томе, односно 
извршиле дело. У свим случајевима покушаја радило се о обичном убиству.

Табела бр 1: Квалификација дела

Обично убиство 4 26,67%
Тешко убиство 5 33,33%
Привилеговано убиство 1 6,67%
Покушај убиства 5 33,33%

 Када се ради о стицају, њих две (13,37%) извршиле су двоструко уби-
ство. Говорећи о саучесништву, већина није имала саучесника, односно није 
имала својство саучесника (80%), док је преосталих 20% дело извршило у 
саучесништву. 

Табела бр. 2: Саучесништво

Саучесништво ДА НЕ
* 20% 80%

У погледу рецидивизма, свега њих 3 (20%) било је раније осуђивано; ме-
ђутим, радило се о делима која нису повезана, односно сродна са убиством 
(нити генерално крвним деликтима, као што је на пример: фалсификовање 
службене исправе), те се тако не могу третирати као његова увертира. 

    Коначно, што се тиче висине казне, дефинитивно најдужа казна за-
твора била је 20 година, најкраћа годину дана, односно годину дана условне 
осуде. Просечна висина казне у истраживаном узорку била је 8,18 година.

Табела бр.3: Висина казне

20 година (1)
15 година (2)
14 година (2)
12 година (1)
9 година (2)
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4 године, 10 месеци (1)
3 године (1)
2 године (2)
1 година (2)
1 година условно (1)

Значајну феноменолошку карактеристику представља мизансцен уби-
ства, односно околности, као што су место, време, начин и средство извр-
шења кривичног дела.

Према истраживањима које је спровео криминолог Џонсон, убиство, 
као предмет нашег интересовања, типично је сеоско кривично дело, иако је 
истицао да је криминалитет уопште више особина града него села (Димов-
ски, 2013: 210). Затворен простор (соба, кухиња) у већини случајева место 
је извршења убистава, што је условљено чињеницом да су активности жена 
углавном везане за овај простор, будући да се и даље највећи број њихових 
свакодневних активности одвија у оквиру домаћинства, без обзира на то 
јесу ли запослене или не. Када говоримо о околностима извршења дела, у 
нашем узорку, што се тиче места, највећи број жена убијао је у затвореном 
простору, и то у соби (60%). Од осталих места, јављају се кафана у једном 
случају, аутомобил у другом, односно отворени простор, углавном двори-
ште, у осталим случајевима.

С обзиром на годишња доба, према једном истраживању, кретање уби-
става је такво да је најмање убистава извршено у периоду од јануара до фе-
бруара, највише у септембру, а нешто више убистава извршено у топлијим 
годишњим добима (Пешић, 1972: 44–45). У погледу времена убијања, одно-
сно сезонских варијација, аутори нису могли успоставити никакав шаблон. 
Једини месец који је нешто драстичније одскакао јесте август у коме је било 
извршено 20% убистава.

Говорећи о начину извршења убиства, његово сазнавање је важно како 
би се створиле ефикасне мере превенције вршења убистава, а од начина 
зависи и правна квалификација дела (Димовски, 2013: 218). Када је реч о 
начину, односно средствима извршења, показује се да су у већој мери детер-
минисани својствима жртве, те што је жртва немоћнија, тим се више упо-
требљава физичка сила на најједноставнији начин, без помоћних средстава. 
Притом, честе су и постморталне повреде. Тако, комадање леша може бити 
директна последица интензитета мржње коју оне осећају према својим жр-
твама (Константиновић Вилић, Петрушић, 2010: 378). У оним случајевима 
када је извршењу претходила свађа са жртвом или напад, жена је убијала 
предметом који јој је био најближи; међутим, уколико је жена дуже времена 
жртва малтретирања, она планира како да се ослободи тираније и насиља, 
па једини излаз и најједноставније решење види у убиству секиром, док жр-
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тва спава или је под дејством алкохола, или пуца у моменту када жртва не 
очекује напад (Константиновић Вилић, 1986: 179). 

Везано за начин извршења дела, аутори су установили да се углавном 
радило о ударању (46,67%), пуцању (20%), убадању (20%), односно тровању 
(6,67%) и гушењу (6,67%). Једна жена је својство саучесника стекла на тај на-
чин што је помагала у прикривању дела – одвожења у шуму лешева родитеља 
свог ванбрачног партнера. Начин директно условљава средство, па се тако 
у највећем броју предмета као средство извршења јавља секира (26,67%), 
затим следе пиштољ и нож са по 20%, потом руке, односно физичка снага 
са 13,33 %, тупи предмети: офингер и телефонска слушалица – 13,33%, и 
отров у једном случају (6,67%)4. У ранијим периодима омиљено средство за 
убијање код жена био је отров чије присуство је било тешко приметно, како 
од саме жртве, тако и касније приликом евентуалне обдукције. 

Табела бр. 4: Начин и средство убијања

Начин Средство
Ударање 46,66% Секира 26,67%
Пуцање 20% Пиштољ 20%
Убадање 20% Нож 20%
Тровање 6,67% Отров 6,67%
Гушење 6,67% Физичка снага 13,33

Тупи предмети 13,33%

ЕТИОЛОГИЈА

За разлику од феноменологије која је прилично конкретна и бројчано 
експресивна, етиологија је апстрактна у својим теоријама, којих има, као 
што изрека каже, онолико колико има и теоретичара. У наставку рада биће 
посматрани и криминогени фактори за које је пракса показала да имају нај-
већи утицај на жену убицу, односно на формирање њене одлуке да убије. 
Општеприхваћена је подела Габријела Тарда који је разликовао егзогене и 
ендогене факторе, при чему први произилазе из спољашње средине, док 
други обухватају биолошке и психолошке чиниоце. Спроведено истражи-
вање показало је да од егзогених фактора највећи утицај имају породичне 
прилике, образовање, социјално-економски статус, односно запосленост, 
док су међу ендогеним факторима најзначајнији интелигенција, мотиваци-
ја, емоције, карактер и темперамент жене убице.

Етиологија: егзогени фактори

Уколико се пође од старости жена убица, аутори су на истраживаном 
узорку утврдили да не постоји претежно старосно доба у коме жене врше 

4 Овде је реч о двоструком убиству где је мајка оба своја детета отровала на исти начин, у размаку од 
десетак дана.
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убиства, чиме је проверена једна од хипотеза. У узорку је било жена старо-
сти почев од 19 па све до 68 година, колико је имала најстарија. Просек њи-
хове старости је 37,3 година. Што се тиче етничке припадности, њих четири 
биле су Ромкиње, што чини 26,67%.

Породица, као основна јединица грађе читаве људске цивилизације, сва-
како да представља значајан криминогени фактор. За развој личности, по-
родична средина је од пресудног значаја јер је то „неизбежна средина“ или 
„средина без избора“ наметнута детету (Константиновић Вилић, Петрушић, 
2010: 358). Еминентни психолог Никола Рот, везано за значај који породица 
има на формирање дететове личности, наводи: „Деца из породица у којима 
постоји међусобно поверење, љубав и другарски односи и између самих ро-
дитеља и између родитеља и деце, вероватније је да ће бити одрасли људи 
са позитивним особинама (са осећањем независности, сигурности у себе, 
уравнотежени, са добрим социјалним контактима) него што ће то постати 
деца из породица у којима су чести сукоби и размирице и у којима нема 
довољно љубави и бриге за дете“ (Димовски, 2013: 252). Николић Ристано-
вић наводи да половина испитаница у истраживаном узорку сматра да им је 
живот у детињству био срећнији од каснијег живота, док њих три сматрају 
да им је једини срећни период у животу било рано детињство. Када се по-
сматра истраживани узорак од стране аутора, иако није код свих осуђеница 
наведено из какве породице потичу, код оних где јесте стоји да се ради о 
радничкој породици (26,67%). Једној испитаници су родитељи били разве-
дени, а код још једне постојао је покушај развода родитеља. Код њих три, 
присутно је било насиље у породици оца према мајци, односно насиље бра-
та код четврте, при чему се дешавало да и оне буду малтретиране (13,33%), 
односно сексуално узнемираване (6,67%). Није било података код сваке од 
њих о бројности чланова породице, али код оних код којих је постојао такав 
податак, углавном се радило о вишечланим породицама, са двоје и више 
деце, док је у једном случају испитаница била треће од чак десеторо деце.

Поред примарне, од великог је значаја и функционалност односа у се-
кундарној породици. Николић Ристановић наводи да је за жене, обухваћене 
истраживањем које је спровео, карактеристично рано ступање у брак, одно-
сно ванбрачну заједницу, као и то да нису имале предбрачног искуства ни 
са својим будућим нити са другим мушкарцима. Типични разлози ступања 
у брак јесу воља оца или другог одраслог мушкарца у породици, бекство 
од насиља у другој (примарној или секундарној) породици, односно из не-
безбедног окружења (Николић–Ристановић, 2000: 64). Из истраживаног 
узорка види се да је велики број жена убица у раној младости одлазио из 
родитељске куће и заснивао брачне или ванбрачне заједнице, углавном са 
старијим лицима – у неким случајевима разлика у годинама је била четр-
наест, па и двадесет година (Константиновић Вилић, Петрушић, 2010: 365).

Говорећи о брачном стању осуђеница из узорка аутора, скоро половина 
њих било је удато (46,67%), затим следе разведене са 26,67%, неудате са 20%, 
и једна која је живела у ванбрачној заједници (6,67%).
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Табела бр. 5 : Брачно стање

Удате 46,67%
Неудате 20%
Разведене 26,66%
Ванбрачна заједница 6,67%

Углавном су имале деце. Свега њих 20% није имало деце, док су преоста-
ле имале, и то:

Табела бр. 6: Број деце

Једно дете 2 13,33%
Двоје деце 4 26,66%
Троје деце 2 13,33%
Осморо деце 1 6,67%

Такође, породица је та која је, нарочито у ранијим времена, имала ути-
цај на други криминогени фактор – образовање, на тај начин што су се у 
породицама са више деце, превасходно уколико су она била различитог 
пола, родитељи опредељивали за школовање само мушке деце и на овај 
начин девојчицама ускраћивали прекопотребну едукацију. Што се школе и 
образовања тиче, још је Виктор Иго изјавио да „отварање једне школе води 
затварању једног затвора“, указујући на тај начин на њихов енормни значај. 
Тотман, Јудовиц и Фелтхаус установили су низак степен образовања жена 
убица (Димовски, 2013: 261). Као последица тога јавља се примитивна нео-
бразована личност.    

Када је реч о образовању осуђеница из истраживаног узорка, највећи 
број њих имао је средње образовање (40%). Притом, углавном се радило о 
профилима као што су: фризер, грађевински техничар, машински техничар 
и слично. Затим следе неписмене са 26,67% (једна од њих понављала је први 
разред два или три пута), а потом жене са завршеном основном школом које 
чине 20% истраживаног узорка. Свега њих две из узорка биле су факултет-
ски образоване, што представља 13,33% узорка.

Табела бр. 7 : Образовање и запослење

Образовање Запослење
Неписмене 26,67% Запослене 26,66%
Основно образовање 20 % Незапослене 60%
Средње образовање 40% Студент 6,67%
Високо образовање 13,33% Повремени послови 6,67%

 Образовање само по себи директно утиче на занимање жена, односно 
врсту послова које оне обављају, тако да што су оскуднијег образовања, то 
је већа вероватноћа да се опсег послова које обављају своди искључиво на 
сферу домаћинства. Сви ови послови на које су упућене имају у бити репе-
титивни карактер, те се као такви доживљавају као досадан, заморан и не-
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креативан рад. Међутим, патријархална социјализација којом је обележено 
читаво њихово детињство научила их је да су то једини послови које оне 
могу обављати, односно за чије су извршење способне.    

Материјални статус и финансијске прилике могу се посматрати као кри-
миногени фактор са једне стране, у смислу економске зависности жене и 
њене финансијске потчињености мужу, коју она одлучује да прекине у јед-
ном моменту, а са друге стране, у погледу тога што сиромаштво и оскудица 
са собом повлаче и непросвећеност, односно погодују развоју примитивних 
особина личности, изопачених ставова и предрасуда. Иако насилни муже-
ви деле ниски социјални статус својих супруга, њихов је образовни ниво 
ипак нешто виши и они су чешће били запослени у односу на своје супруге, 
те је општа карактеристика испитиваног узорка да су новцем располагали 
мужеви и то без обзира да ли су га они зарађивали или не: „Ја сам добијала 
плату и, кад узмем коверат, одмах бих га предавала њему“ (Николић–Риста-
новић, 2000: 65–67). Што се тиче социјалног статуса жена убица из узорка 
аутора, није било довољно података нити за примарну нити за секундарну 
породицу, те су тако аутори само за њих три (увидом у постојећу фото-доку-
ментацију) могли закључити да живе у крајњој беди, од чега једна чак живи 
у условима без струје и воде (према њеној изјави).

Када је о социопатолошким појавама реч, у литератури је нешто више 
пажње посвећено повезаности алкохолизма са криминалитетом жена, док 
остале појаве нису разматране у већој мери (Константиновић Вилић, 1986: 
117). Ипак, требало би нагласити да се алкохолизам ређе јавља на страни 
жене убице него на страни жртве – мушкарца, тако да се не може третира-
ти као непосредни криминогени фактор, већ му се придаје само посредни 
значај. Што се проституције тиче, показало се да проститутке ређе врше 
убиства, док су чешће оне саме жртве убистава (Константиновић Вилић, 
Петрушић, 2010: 366). Социопатолошких појава такође није било у истра-
живаном узорку, осим у случају једне испитанице која је лечена од зависно-
сти од наркоманије. Није уочена никаква веза са алкохолизмом, коцкањем 
нити са проституцијом.

Амерички криминолог немачког порекла Ханс вон Хентиг у свом делу 
„Злочинац и његова жртва“ (1948) указује на то да злочин углавном има два 
партнера: учиниоца дела и жртву. Имајући то у виду, потребно је размотри-
ти и другу страну злочина. Жртве жена убица су лица из најближе околине, 
односно лица са којима су у блиским међусобним односима, будући да жена 
веома ретко, чак изузетно, убија непознато лице (Константиновић Вилић, 
Петрушић, 2010: 374). Притом, постојеће истраживање, као и истраживање 
спроведено од стране аутора, показало је да је драстично више било жртава 
мушког него женског пола, а најчешће је то брачни/ванбрачни партнер жене 
која убија. Аутори наглашавају да жене, за разлику од мушкараца, то најче-
шће чине да би спречиле да саме буду убијене (Николић–Ристановић, 2000: 
18). Није случајно Gelles рекао да је породица, ако се изузме војска за време 
рата, друштвена институција са највише насиља, односно место где постоје 
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највеће шансе да се буде убијен/а, физички нападнут/а, ударен/а, пребијен/а 
или ошамарен/а (Николић–Ристановић, 2000: 17).

Изјаве као што су: „Између батина био је добар“ или „Говорио је да неће 
никад више“, дају најаргументованији одговор на питање зашто жена јед-
ноставно није отишла већ је, уместо тога, починила убиство. У више од 
половине насилних веза, жене су налазиле оправдање за насиље од стране 
мушкарца: „само тај пусти алкохол“, „жена мора мало и да истрпи“, „ко се 
бије, тај се воли“, итд. (Николић–Ристановић, 2000: 81). Међутим, онда када 
су претње постале толико реалне да су довеле до прекорачења уобичајене 
границе насилничког понашања, односно репертоара насиља, неке од жена 
које су годинама трпеле насиље одједном се окрећу против насилника и 
свом силином обрушавају на њега, па тако управо партнер који прети често 
постаје коначна жртва убиства (Николић–Ристановић, 2000: 88).

У феминистичкој теорији указује се на „синдром злостављане жене“ 
(Battered Women Syndrome – BWS), као на подврсту пострауматског стресног 
поремећаја са психичким и емоционалним последицама које могу да буду од 
значаја за објашњење женине перцепције опасности и извршења убиства. 
(Николић–Ристановић, 2000: 9–10). Неподношљивост брачног живота нај-
боље илуструје пример жене која наводи да је живот у затвору много лакши 
него у браку (Константиновић– Вилић, Петрушић, 2010: 377). Вештачење 
синдрома злостављане жене даје вештаку прилику да објасни пороти како 
је дошло до тога да жена верује да се налази у непосредној опасности чак и 
онда кад околности убиства не указују на постојање непосредне опасности 
на начин на који се она традиционално цени, односно помаже утврђивању 
степена урачунљивости, као и степена кривичне одговорности учиниоца у 
условима постојања злостављања као облика провокативног понашања од 
стране жртве (Николић–Ристановић, 2000: 149). 

Синдром злостављане жене, без обзира на васколики значај који има, 
не сматра се душевним поремећајем, те тако не може бити основа за битно 
смањену урачунљивост. Међутим, без обзира на све екстензивнију примену 
овог синдрома пред америчким судовима, нашој је судској пракси овај по-
јам потпуно стран, једино се о њему може говорити у контексту тога да се 
насиље од стране жртве према извршиоцу дела третира као олакшавајућа 
околност приликом одмеравања казне.

    Говорећи о резултатима добијеним истраживањем од стране аутора, 
допринос жртве најчешће се огледао у испољеном насиљу, провокација-
ма, односно претњама, при чему у погледу улоге жртве не постоји једно-
образност. Ипак, највише је жена убица које су живота лишиле, односно 
покушале да лише, свог брачног/ванбрачног партнера (29,41%). Што се 
тиче осталих жртава, у истраживаном узорку присутна је разноликост ка-
тегорија, па се тако јављају: сопствена деца (11,75%), зет (11,75%), родитељи 
ванбрачног партнера (11,75%), туђе дете (5,89%), отац (5,89%), брат (5,89%), 
свекрва (5,89%), комшија (5, 89%), односно супругова шефица (5,89). Овим 
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је потврђена једна од хипотеза да када убијају, жене то обично чине према 
члану породице, односно у окриљу породице.

Табела бр. 8: Жртве

Брачни/ ванбрачни партнер 29,41%
Сопствена деца 11,75%
Зет 11,75%
Родитељи ванбрачног партнера 11,75%
Туђе дете 5,89%
Отац 5,89%
Брат 5,89%
Свекрва 5,89%
Комшија 5,89%
Супругова шефица 5,89%

3.2. Етиологија: ендогени фактори

    Још је Платон истицао да је злочин израз болесне душе и да због пси-
хичке дисхармоније долази до таквих страсти и тражења задовољстава која 
воде у криминал (Јовић, 1998: 134). Ендогених фактора има у завидном бро-
ју, али је истраживање од стране аутора показало да се приликом вештачења 
пажња вештака највише усмерава ка интелигенцији, емоцијама, карактеру и 
карактерним особинама, и, евентуално, темпераменту.5

Говорећи о интелигенцији, нема јединствене дефиниције која би била 
општеприхваћена и коришћена. Тако, интелигенција може бити дефиниса-
на као способност адаптације или прилагођавања, односно као способност 
учења, или пак као способност коришћења старог искуства у новим ситу-
ацијама (Рот, Радоњић, 2006: 120). Када је реч о обрасцу за рачунање кое-
фицијента интелигенције, IQ се добија као прозвод броја 100 и количника 
менталног узраста (утврђеног тестирањем) и календарског узраста.У распо-
ну од 70 до 130 је 95% људи, дакле 5% људи је или умно заостало или умно 
надарено (Рот, Радоњић, 2006: 125). Говорећи о повезаности интелигенције 
са криминалитетом, истраживањем је од стране аутора проверена хипотеза 
да су жене са нижим степеном интелигенције склоније да изврше убиство. 
Иако су аутори приликом истраживања уочили да не садрже сва вештачења 
податке о интелигенцији, ипак се код већине оних која јесу показало да се 
интелигенција жене налази на доњој граници (37,5%). Просечну интелиген-
цију имала је једна испитаница, испод просечну две, док су ментално ретар-
диране такође биле две испитанице. За једну од њих утврђено је да је степен 
менталне заосталости на нивоу тешког дебилитета.

5 Ниједан од предмета из узорка није садржао децидирано одређење типа темперамента, али су често 
описиване реакције на основу којих се може закључити о припадности конкретном типу, односно 
поседовању одређеног темперамента.
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Темперамент потиче од латинске речи temperamentum, што значи пра-
ва мера. Темперамент значи једну својеврсну сразмеру „животних сокова“ 
смештених у организму сваког човека (Јовић, 1998: 57). Антички филозоф 
Хипократ и његови следбеници Теофраст и Гален сматрали су да у органи-
зму човека постоје четири врсте течности: коле (жуч), сангвус (крв), мелус 
холе (црна жуч) и флегма (слуз). По Галену, у зависности од тога која од ових 
течности преовлађује, настају четири врсте виталних формула названих 
„темпераменти“: колеричан, сангвиничан, меланхоличан и флегматичан 
(Јовић, 1998: 58). У истраживаном узорку није било података о темпера-
менту осуђеница, иако је вештак, приликом описивања њиховог понашања, 
често истицао да су им реакције биле брзе, неконтролисане, исхитрене, или 
пак, у незнатном броју случајева, успорене.

Реч карактер је грчког порекла и у аутентичном преводу значи печат, 
знак или отисак на новцу који је коришћен још у античкој Грчкој. Према 
Фројдовом схватању, за формирање личности одлучујуће је рано детињство. 
Особине и црте, према мишљењу Д. Креча и Р. Крачфилда, трајне су одлике 
неке особе које карактерише доследност понашања у бројним различитим 
ситуацијама (Јовић, 1998: 35). Најчешће је код жена убица констатовано 
постојање особина као што су егоцентричност, егоизам и примитивизам 
(Константиновић Вилић, 1986: 132). Егоцентричност се огледа у давању 
примата остваривању својих потреба, жеља и интереса, а занемаривању 
туђих, односно њиховом потпуном потискивању у други план. Повезано 
са егоцентричним особинама жена убица, јављају се и егоизам, лажљивост, 
ласкавост, подмуклост, при чему се ове особине карактера жена убица ја-
вљају код екстравертних личности, којих је више међу женама убицама, 
али и код неколико интровертних, које су биле уздржаније у испољавању 
својих емоција, па су неуспехе преживљавале у себи, кумулирајући мржњу 
према будућој жртви (Константиновић Вилић, 1986: 132). Рахман и Хусеин 
су, 1984. године, проучавајући жене преступнице у Бангладешу, утврдили да 
су жене убице биле значајно интровертне, за разлику од оних које су вршиле 
друге врсте кривичних дела и за које се установило да су екстровертне (Иг-
њатовић, 2009: 211).

Од карактерних особина, аутори су констатовали често присуство при-
митивне структуре личности (20%), односно склоности ка импулсивном 
реаговању. Такође, од стране вештака навођене су особине као што су его-
центричност, аутодеструктивност, антисоцијалност, емоционална неанга-
жованост, нарцистички карактер и слично. О незрелости и нестабилности 
њихових личности сликовито говори податак да је једна од њих у млађим 
годинама секла вене, а друга покушала самоубиство (на други, непознати 
начин).

Говорећи о осећањима или емоцијама, оне за Рота представљају дожи-
вљај човековог вредновања и субјективног односа према стварима, људима, 
догађајима и према сопственим поступцима (Рот, 1996: 175). Емоционалне 
особине које је Константиновић Вилић приликом свог истраживања про-
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налазила у личним листовима испитаница биле су емотивна лабилност и 
емотивна незрелост. Такође, и аутори приликом спровођења истраживања 
уочавају да су најчешће присутне емоционалне особине код жена убица 
управо њихова емотивна лабилност (46,67%) као и емотивна незрелост. По-
ред тога, код 33,33% њих утврђено је постојање афекта страха и гнева, као и 
низак праг толеранције на фрустрацију (6,67%). Након извршеног дела, по-
нашање и држање жена убица је такво да се оне углавном не кају (једна чак и 
певуши приликом разговора са вештаком), односно негирају или пак тврде 
да су биле приморане. Интересантно је да је једна од њих захтевала посету 
свештеног лица, што је својеврсни знак покајања и жеље за искупљењем.

Жене убице углавном нису боловале ни од каквих менталних поремећаја 
(86,67%), док су свега две патиле од менталне заосталости. Код две испита-
нице утврђено је да је урачунљивост у време извршења дела била смањена, 
али ипак небитно. 

ЗАКЉУЧАК

Рад је у целини показао да се, иако нема никаквог шаблона који би се 
могао утврдити, ипак неке законитости, односно правилности, могу изнаћи 
и утврдити, а што би помогло што потпунијем контурисању профила ти-
пичне жене убице, уколико такав постоји.

Будући да су теорија и пракса показале да је најчешћа жртва жена убица 
њихов брачни, односно ванбрачни партнер од стране кога су биле (обично 
дужевремено) злостављане, то би превенција ових злочина требало да иде 
у правцу рестрикције насиља у породици, односно његове минимализације 
која би у неком моменту могла да одведе до потпуне елиминације. Са тим 
у вези, требало би порадити на освешћивању жртава насиља, охрабривању 
да насиље пријаве, односно повећању ефикасности деловања полицијских 
и правосудних органа онда када оно најзад буде пријављено. Поражавајућа 
је чињеница да насиље ескалира након пријаве, обично као последица неа-
декватне реакције, односно неодвајања жртве и насилника, те тако исходује 
једним од убистава: или насилник убија жртву или жртва убија насилника.

    Поред тога, аутори предлажу нову инкриминацију у смислу постоја-
ња привилегованог дела убиства – онда када то чини лице (најчешће жена) 
након дугогодишњег насиља у породици (које је било регистровано, при-
јављено или на неки други начин утврђено. На овај начин би се наше зако-
нодавство приближило канадском, америчком и, генерално, прозападним 
вредностима којима и иначе (неоправдано) стреми, а које уважава постоја-
ње синдрома злостављане жене као олакшавајуће околности, па чак и осно-
ва за ослобођење од кривичне одговорности, што, поред осталих, илуструју 
случајеви Маргарет Ен Малот (Margaret Ann Malott)6, Анђелике Лин Лавали 

6 R. v. Malott, (1998) 1 S.C.R. 123
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(Angelique Lyn Lavallee)7 и други случајеви у којима су жене убице, будући да 
су оцењене као жртве дужевременог насиља од стране убијеног, ослобођене 
кривичне одговорности, односно долазило је до ублажавања казне.

Циљ је овога рада био, између осталог, и скретање пажње на ову неоправ-
дано запостављену и занемарену тему, односно њен значај и актуелност, те 
се изражава нада да ће у будућности завиднији број страница у уџбеницима, 
односно импознатнији број истраживања, бити њој посвећен.

7 R v Lavallee, (1990) 1 S.C.R. 852
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FEMALE MURDERERS

SUMMARY

Murder, as undoubtedly the most difficult and most far-reaching consequences of 
the act of human race, in all meridians and in all historical epochs deserves enor-
mous public attention, in both professional and general way. However, according 
to an unwritten rule, the role of killers is usually attributed to men, while women 
are more often seen as a victim, which does not fully correspond to social reality. 
Since women are as well in this sphere unjustifiably neglected, authors of the paper 
are trying to draw attention to the female murderers, which nowadays are not that 
rare phenomenon, and to consider how their phenomenology, etiology is leading 
to a more complete understanding of this cruel act and furthermore profiling typ-
ical female murderers with a goal of prevention of such acts in the future. Authors 
also devote attention to a victimological aspect of the murder, and the contribution 
that the victim possibly had, especially in the case of victims of marital / long term 
partners who had been committing violence on them for quite a while. Therefore, 
the attention of authors was also covering the syndrome of abused women whom 
our jurisprudence (unjustifiably) attaches no importance, although it would be 
good that in the future there is a change in this aspect. Finally, all theories are not 
just a word on the paper, but are confirmed by a survey conducted, with which it 
was managed to reconstruct the profile of the killers. Moreover, it was proved to 
be true – the frightening facts that the killer could be any woman, with that, that 
some women are more prone to it. Therefore, the authors try to focus their paper 
at precisely these characteristics that link all or most of the murderess, separating 
them from other members of the same sex, and more, to draw attention (mainly 
professional) of the public to this attractive and insufficiently researched topic with 
the aim to complete the started exploration in the future.
Key words: female murderers, gender, women, murder
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Сажетак: Предмет анализе је криминална зараза као вишевековни проблем 
домаћих казнених завода. Извор криминалне заразе, кроз читаву еволуцију, 
јесте пренасељеност затвора, због које је немогуће извршити класификацију 
осуђеника. Захваљујући хетерогеним затворским групама долази до међу-
собног „кварења“ осуђеника. Показатељ постојања криминалне заразе јесте 
рецидивизам. Заједничка особина рецидивиста, у пенолошком смислу, јесте 
вршење тежих кривичних дела, него први, односно претходни пут. У оквиру 
могућег решења овог проблема, у раду се отвара питање да ли би бољитак 
био остварен само материјалним улагањима у казнене заводе.
Кључне речи: криминална зараза, затвор као „школа злочина“, затворска 
пренасељеност, (не)класификовање затвореника

УВОД

Квалификовање криминалитета као друштвено неприхватљивог пона-
шања условило је континуирану потрагу за адекватним формама друштвене 
реакције на такво (криминално) понашање. У току цивилизацијског разво-
ја, као једна од тих форми друштвеног реаговања јавила се и казна лишења 
слободе. Посредством казне лишења слободе, тј. затвора, требало је, како 
некада тако и данас, утицати на редукцију криминалитета, а кроз остварење 
специјалне и генералне превенције.

Међутим, иако би затвор, као казна, требало да утиче на поправљање 
и преваспитање осуђеника1, услед лошег стања у казненим заводима, он 
не само да не доводи до успешне реинтеграције осуђеника у друштво већ, 
напротив, доприноси њиховом „кварењу“. Узрок „кварења“ осуђеника је, 
између осталог, и тзв. „криминална зараза“.

1 „Током XIX века промењено је схватање о циљу казне, као тада једине кривичне санкције. Уместо 
одмазде и застрашења, циљ казне померен је ка поправци и лечењу“ (Павловић, 2005: 739).
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УЗРОЦИ КРИМИНАЛНЕ ЗАРАЗЕ

Криминална зараза (негативан међусобни утицај затвореника) условила 
је да „казнионице постану легла порока и разврата и ’универзитети злочина‘ 
из којих људи излазе гори но што су у њих ушли“ (Игњатовић, 2015: 173).

С обзиром на то да је човек по природи друштвено биће, он „има при-
родну, унутрашњу потребу да буде с другим људима“ и са њима ступа у 
непосредну интеракцију која се заснива, пре свега, на комуникацији (Тре-
бјешанин, Лаловић, 2011: 115). С тим у вези, „принудна физичка блискост 
појединих затвореника (боравак у истој соби, истој згради, рад у истом по-
гону) ограниченост социјалних односа... у великој мери утичу на стварање 
пријатељстава и удруживања“ (Шпадијер–Џинић, 1973: 188). Следствено, 
криминална зараза је условљена невршењем или недоследним вршењем 
класификације осуђеника у казненим заводима, јер затвореници су „осу-
ђени“ једни на друге у хетерогеној затворској групи и тиме изложени „не-
гативном утицају тешких и искварених осуђеника“ (Игњатовић, 2015: 180).

Некласификовање осуђеника у домаћим казненим заводима, а тиме и 
негативан утицај међу затвореницима, у XIX веку било је проузроковано 
применом система заједничког издржавања казне лишења слободе.2 Дакле, 
„затвор није ваљао“ јер се „приликом смештаја осуђеника у поједине одаје 
није вршило никакво разврставање према узрасту, занимању, величини ка-
зне и учињеном кривичном делу, него их је кључар или старешина стража-
ра смештао ’по свом нахођењу, при чему је награда играла велику улогу...“‘ 
(Павловић, 2008: 472). Нарочито рђаво било је то што малолетни осуђеници 
нису били одвајани од пунолетних3, па су се они у казаматима могли само 
„усавршити у својим злим нагонима“ (Жујовић, 1887: 64). Пошто би издр-
жали своју казну, „они су се враћали у друштво покварени и навикнути на 
неред и нечистоћу... И тако један малолетник, који је нпр. прескочио преко 
плота и украо неколико лубеница, враћа се из казненог завода не само непо-
прављен него још више покварен, врши поново злочин који га место затвора 
води на робију4, и на тај начин постаје злочинац из навике“ (Марковић, 1909: 
29–30). Следствено, затвор у коме нема класификације осуђеника, услед чега 
криминална зараза буја, јесте не само бескористан већ и шкодљив.

Додатни разлог за немогућност класификације осуђеника односио се на 
пренасељеност казнених завода.5 Наиме, „осуђеници су у казненим заводима 
живели у гомилама“ (Умићевић, 1938: 136), „до по 90 у једном казамату“ (Па-

2 На основу Правила о домаћем реду апсанског заведења (1868) усвојен је систем заједничког 
издржавања казне лишења слободе.

3 „Зло је када између одраслих осуђеника, који се држе заједно, нема уређених одељења... али је далеко 
веће зло када се одрасли неваљали људи, помешају са младим кривцима, који су тек загазили на стазу 
злочина“ (Жујовић, 1887: 64).

4 Криминалним (казнителним) закоником за Књажество Србију казна лишења слободе била је 
предвиђена у три „степенована“ облика – робија, заточење и затвор.

5 „Наши казнени заводи су у тој мери препуни да се већ осуђеници немају где да сместе. Из наше се 
статистике јасно види да у казнене заводе месечно два пута већи број дође него што се пусти, тако да 
препуњеност за кратко време наступи“ (Марковић, 1909: 30).
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вловић, 1998: 49). Дакле, пренасељеност6 је сама по себи доприносила разноли-
кости затворског друштва, па тиме и ефектнијем ширењу криминалне заразе. 

У једном службеном извештају о стању казнених завода из 1906. године, 
наведено је да „наши казнени заводи служе пре као школа за злочин и за 
противнике нашег друштва и државе, него као средство за поправку осуђе-
ника, за умањење злочина и према томе за друштвену заштиту“ (Павловић, 
1998: 49).

Упркос чврстој решености министра правде Миленка Веснића да преду-
зме мере за „што брже лечење овог злог стања“, у извештају из 1911. године 
писало је – „Ми још данас имамо три мизерна завода, од којих два и не личе 
на казнене заводе већ на јазбине, у којима се осуђеници... спремају за веће зло-
чинце, но што су били када су ушли у казнени завод“ (Павловић, 1998: 50–51).

Наизглед, решење против криминалне заразе пронашао је југословенски 
законодавац. Под утицајем социолошке школе, у Кривични законик Кра-
љевине Југославије унети су институти који је требало да буду „замена за 
кратковремене казне лишења слободе, које су – извршаване у затворском 
окружењу великих криваца – доводиле до кварења безопасних случајних 
криваца и поправљених почетника“ (Павловић, 2005: 740). Првенствено, 
институт условне осуде је требало да супституише кратковремене казне ли-
шења слободе. Такође, ratio legis, прописивања условне осуде, југословенски 
законодавац „видео је у томе што је она имала ’да ослободи казнене заводе 
од пренатрпаности осуђеника‘“ (Павловић, 2005: 740). Следствено, задатак 
условне осуде односио се, између осталог, на растерећење казнених завода, 
а тиме и на уништење „семена“ (пренасељеност) из кога би се развила кри-
минална зараза.

Мешање различитих осуђеника више се није допуштало.7 Према речи-
ма савременика, казнионице нису више биле „расадници злочина“, него 
су имале „поред других циљева и васпитни циљ...“ и требало је да „пре-
ступника врате поправљеног у друштво“ (Данић, 1931: 96). Међутим, од 
поправљања није било ништа, јер „држава ипак није предузимала готово 
ништа по питању превенције и заштите осуђеника“ (Добривојевић, 2007: 
146). Затвореници су се жалили да о њима „нико не води рачуна да науче 
штогод корисно за живот, да науче писати и читати, или ма штогод корисно 
за живот“ (Добривојевић, 2007: 148).

Такође, пренасељеност казнених завода није била искорењена. Напро-
тив, „дешавало се да на два спојена кревета спавају по три осуђеника. Услед 
пренатрпаности, власти су биле принуђене да распоређују затворенике у за-
творе који су најмање били оптерећени...“ (Добривојевић, 2007: 146). Дакле, 

6 „Већина експерата се слаже да прекобројност настаје већ у оном моменту када је заузето 85% ћелија 
или соба у једном затвору... јер је услед тога доведено у питање редовно и неометано коришћење 
осталих заједничких просторија...“(Павловић, 2006: 928).

7 „На један начин и у једној врсти завода издржавају казну малолетници, у другима лакши пунолетни 
кривци, а на други начин опет окорели злочинци“ (Данић, 1931: 96).



320

Биљана ГАВРИЛОВИЋ

забрана мешања осуђеника је остала мртво слово на папиру, а расадници 
злочина су и даље „цветали“.

Проблем пренасељености казнених завода остао је и после Другог свет-
ског рата и, као и раније, потхрањивао је криминалну заразу. Уз то, „први 
послератни период карактерише највећи број затвореника у историји Срби-
је“8 (Црњански–Спасојевић, Ускоковић, 2016).

Ни савремени казнени заводи нису имуни на пренасељеност, а тиме ни 
на криминалну заразу. Њих карактерише „стални глобални раст затворске 
популације и велика преоптерећеност затворских капацитета“ (Илић, 2015: 
304). С тим у вези, према извештају Савета Европе, 1. септембра 2010. годи-
не „Србија се нашла међу државама у којима бројност затворске популације 
увелико превазилази смештајне капацитете9 (стопа затварања је износила 
153,2), а поред тога је заузела прво место на тој неславној „топ-листи“ са 
огромном густином насељености од 172,3“ (Мрвић–Петровић, 2015: 138). У 
Заводу за жене (Пожаревац) имало је (2012. године) 40% више жена него 
што смештајни капацитети то дозвољавају (Бјелош, 2012: 7). Попуњеност 
казнених завода у Србији 2013. године износила је 157,9% (Соковић, 2013: 
106). Такође, чињеница да је у 2015. години на казну затвора осуђено више 
пунолетних лица него што просторни капацитети казнених завода то дозво-
љавају, довољан је доказ да пренасељеност казнионица и даље траје.10 Дакле, 
услед, очигледно, тесних затворских зидина немогуће је спровести доследну 
класификацију осуђеника, те се тако омогућава развој криминалне заразе.

НАЧИН НАСТАНКА КРИМИНАЛНЕ ЗАРАЗЕ

Криминална зараза у затворима се остварује у оквиру неформалног 
система11. С обзиром на постојање извесног степена интеграције међу за-
твореницима12, јављају се вође и њихови следбеници. Вође се од осталих 
затвореника разликују по томе што имају „богатију“ криминалну каријеру 
и „чешће су осуђивани за кривична дела насиља“ (Шпадијер–Џинић, 1973: 
193). Захваљујући утицају који вође имају на „групе и затворску заједницу 
у целини, као и њихове карактеристике, може се претпоставити да они сти-
мулишу агресивно антидруштвено понашање, и да социјализација у затво-

8 Нпр. „до 1951. годишње је у Забели било око 40.000 осуђеника, колико је боравило укупно у наредних 
пола века“ (Црњански–Спасојевић, Ускоковић, 2016). 

9 „Капацитет наших установа је око 7.000 осуђеника“ (Игњатовић, 2010: 197).
10 На казну затвора осуђено је 8.820 пунолетних лица (Републички завод за статистику – Република 

Србија, 2016).
11 Неформални систем, који у заводима постоји упоредо са формалним системом, представља 

„укупност односа између самих осуђених лица која су приморана да против своје воље бораве у 
једној вештачки створеној средини“ (Игњатовић, 2015: 184).

12 „Међу осуђеним лицима су честе неформалне групе – према речима осуђених лица формирају се 
најчешће по месту из ког долазе“ (Поступање са лицима лишеним слободе, 2012). Овакво удруживање 
доприноси да затворска познанства опстану и развију се и након изласка из затвора. Заправо, овакво 
удруживање, које се развија из криминалне заразе, подсећа на америчка „затворска братства“.
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ру за многе затворенике значи стицање криминалних вештина и ставова“ 
(Шпадијер–Џинић, 1973: 193). У овом смису, индикативна је изјава једног 
„затворског вође“: „Цео мој неформални систем стоји уз мене – све што ја 
кажем, они ће да ураде, овог тренутка сада“ (Деспотовић, 2016).

Данас се, према речима некадашњег управника КПЗ у Ваљеву, „често за-
твори помињу као школе криминала и осуђени, ако је то њихов избор (курз. 
aутора – Б. Г.), могу да науче да „истрљају“ браву и друге ствари које се дово-
де у везу с лоповским занатом“ (Деспотовић, 2016). Намеће се питање – зар 
осуђеници треба да бирају да ли ће „изучавати“ и усавршавати лоповски или 
неки друштвено прихватљив занат?! Затвореници су лица која су прекорачи-
ла границу друштвено прихватљивог понашања и не треба им дозволити да 
бирају да ли ће се задржати и отићи још даље од те границе или ће се вратити 
у оквире дозвољеног. Напротив, сврха затвора као казне јесте да осуђеника 
реинтегрише у друштво и да га преваспита. Ако осуђенику буде дозвољено 
да бира да ли ће усавршавати лоповски или учити неки легалан занат, циљ 
затвора, као казне, не само да се неће испунити већ ће се оповргнути у своју 
супротност – постаће расадник злочина и легло криминалне заразе.

Начин ширења криминалне заразе формирао се у XIX веку, и данас је 
он у основи остао исти. Наиме, „у почетку затвореник прихвата нове усло-
ве живота пасивно“ (Шпадијер–Џинић, 1973: 218). Свакодневно изложен 
рђавом друштву, новодошавши осуђеник, који је можда/тек/случајно за-
корачио на стазу злочина, принуђен је да слуша „најскарадније приче из 
бурних живота“ других затвореника. Ту затвореници причају „како се врше 
кривична дела, како се може умаћи испред власти; ту се праве нова познан-
ства и пријатељства, праве се планови за нова дела, која се имају извршити“ 
(Марковић, 1909: 27). Временом, када се, према речима затвореника, ново-
придошли осуђеник „опамети“ ( Шпадијер–Џинић, 1973: 218), он се почиње 
„навикавати на тај нов живот и све више почиње увиђати да тај живот и 
није тако рђав, како га је он пре затвора замишљао“ (Марковић, 1909: 27). 
Мало по мало, код „новајлије“ „ишчезава сваки срам и стид“ и он све више 
„гледа на своје дело као на нешто што је обично у животу“ (Марковић, 1909: 
27). Напослетку, осуђеник „успева“ да се у потпуности асимилује у затвор-
ску културу. Тако, затвореник бива „за свагда... изгубљен“ (Марковић, 1909: 
27) и криминално „заражен“.

РЕЦИДИВИЗАМ КАО ПОСЛЕДИЦА КРИМИНАЛНЕ ЗАРАЗЕ

О успешности криминалне заразе и „неуспеху друштва да створи грађа-
не... који ће поштовати донете законе“ (Сзабо, 1971: 295) сведочи проценат 
рецидивиста13 у казненим заводима. Наиме, сматра се да је у затворима 

13 Пре свега се мисли на рецидивизам у пенолошком смислу који „постоји када једно лице дође поново 
у затворску, казненопоправну установу ради извршења изречене казне за ново учињено кривично 
дело после раније издржане казне лишења слободе“ (Јовашевић, 2006: 469).
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Србије између 60 и 70% повратника (Срнић и сар., 2014: 5). Тако, „у систе-
му наших казнених институција, чим је човек једном био у затвору, он има 
шансе три према један да, одмах по ослобођењу, поново буде у затвору“ 
(Кропоткин, 2007). Специфично је да се бивши затвореник увек враћа у 
затвор због тежег, новоучињеног, дела. Дакле, „ако је то била ситна крађа, 
он се сада враћа у затвор због тешког разбојништва; ако је први пут био 
затворен због неког дела које подразумева насиље, често ће се вратити у за-
твор због убиства“ (Kropotkin, 1927). Дакле, вишевековна „болест“ казнених 
завода – криминална зараза не јењава, већ узима свој данак све очигледније. 
Због тога, како „вели Сонтаг – ’затвор заслужује име – школа у којима се 
спремају неваљалци‘“ (Марковић, 1909: 35).

ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА

Имајући у виду да, већ вековима, пренасељеност казнених завода онемо-
гућава доследну класификацију осуђеника, услед чега долази до разбукта-
вања криминалне заразе, поставља се питање – како решити проблем? Као 
логично решење се, по правилу, истиче да су неопходна већа материјална 
улагања у циљу градње нових казнених завода. „Ти заводи морали би бити 
строго ћелијског система да би се избегао међусобни додир и кварење осу-
ђеника“ (Марковић, 1909: 49). Речју, системом самица, као врстом система 
ћелијског осамљења, елиминисала би се криминална зараза.14 Међутим, 
„ћелијско осамљење делује деморалишуће на осуђеникe и угрожава њихово 
физичко и психичко здравље“ (Игњатовић, 2015: 175). Дакле, улагањем, које 
иначе подразумева огромна материјална средства, у градњу нових казнених 
завода који би својом архитектуром омогућавали ћелијско осамљење осу-
ђеника, утицало би се на криминалну заразу, али не и на успешну реин-
теграцију осуђеника у друштво. Само материјалним улагањем се не може 
остварити сврха казне лишења слободе.

Следствено, за одстрањивање криминалне заразе, али и остварење циља 
затвора као казне, „потребне су велике материјалне жртве, велики напори 
државне власти и велика сарадња од стране друштва. Иначе ће... реформа 
остати само на хартији“ (Чубински, 1930: 137).

ЗАКЉУЧАК

Криминална зараза је проблем који постоји у домаћим казненим заво-
дима већ вековима. До ње долази услед комуникације између осуђеника. 
Разговори затвореника своде се, најчешће, на „хвалоспеве“ о сопственим 
криминалним умећима. Што је структура затвореника у ћелији хетерогени-

14 У оквиру система ћелијског осамљења, који се јавио почетком XIX века, најпре на простору Америке, 
а потом и Европе, развијао се систем самица и систем ћутања. У оквиру система самица успела је да 
се избегне криминална зараза, док у систему ћутања, с обзиром на постојање невербалних начина 
комуникације, криминална зараза није отклоњена у потпуности.
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ја, то су приче о друштвено неприхватљивом, тј. криминалном, понашању 
богатије. Тако, на онога који је мање искусан затвор делује „едукативно“.

Захваљујући пренасељености казнених завода, која доводи до немогућ-
ности доследне класификације осуђеника, евидентно се стварају хетерогене 
затворске групе. Следствено, међу осуђеницима се разбуктава криминална 
зараза, а затвори се, супротно својој сврси, претварају у „школе злочина“.

Манифестација криминалне заразе је рецидивизам. Наиме, огроман број 
повратника, у пенолошком смису, потврђује егзистенцију криминалне зара-
зе у домаћим казненим заводима. О успешности криминалне заразе сведочи 
и податак да се бивши затвореници, по правилу, враћају у затвор због тежег, 
новоучињеног дела. 

Сагласно тежини проблема (криминалне заразе) и решење није једно-
ставно и једнолично. Иако материјална улагања у градњу нових или рекон-
струкцију старих казнених завода представља значајан корак ка решењу 
проблема, њиме се не може досећи крајњи циљ. Поред финансијских ресур-
са неопходан је и велики напор државних органа, али и читавог друштва. 
Дакле, само синтезом ангажовања материјалних средстава, државних и 
друштвених напора може се ефикасно елиминисати криминална зараза и 
осуђеник успешно реинтегрисати у здраво социјално окружење.
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CRIMINAL INFECTION – LASTING SEVERAL CENTURIES ISSUE  
OF  DOMESTIC PENAL INSTITUTIONS

SUMMARY

Subject of this analysis is a criminal infection as a lasting several centuries issue of 
domestic penal institutions – prisons. Prison overcrowding has been suorce of the 
criminal infection, through whole evolution. Today, prison overcrowding is prob-
lem in Serbia, too. Because of overcrowding in prisons, it is impossible to make 
a classification of prisoners. Also, because of that, prisoners are opened to bad 
influences in heterogeneously prison groups. The effect of criminal infection is 
recidivism. In penological sense, recidivists commit more serious crimes than their 
first. In the context of the possible solutions of this problem, in paper is analyzed 
question: Would prosperity be realized, if we only (cursus aut. – B. G.) invested 
more financial resources in prisons?
Key words: criminal infection, the prison as „a school of crime“, prison overcrowd-
ing, (non)classification of prisoner



343.351:004.738.5
COBISS.SR-ID 512850101

ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ – 2016     327-346

Оливер ЛАЈИЋ1, доцент 
Криминалистичко полицијска академија

Звонимир ИВАНОВИЋ, ванредни професор 
Криминалистичко полицијска академија

Радмила КЛИКИЋ

ПЕРЦЕПЦИЈА ГРАЂАНА У ПОГЛЕДУ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ 
КРИМИНАЛА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ2

Сажетак: Циљ овог истраживања јесте детерминисање постојећих односа 
и веза између свести јавног мњења и постојећих овлашћења, мера и рад-
њи различитих државних органа и агенција. Такође, циљ је и одређивање 
веза и односа и утицаја активности приватног сектора (по могућности и 
заједничких са претходним актерима) у правцу подизања свести грађана. 
Методолошки, ово истраживање обухватило је анкету и интервјуе као тех-
нике спровођења истраживања, а популација испитаника обухватила је 100 
респондената случајног узорка (snowball узорак) различитог пола и других 
социодемографских карактеристика. У погледу могућих слабости резултата 
добијених у овом истраживању примедбе се првенствено могу усмерити на 
репрезентативност узорка, с обзиром на то да број популације коришћене у 
истраживању не осликава укупну популацију. У том смислу се може указа-
ти на начин и методологију одређивања узорка (кроз случајан snowball узо-
рак) којим се отклањају проблеми пондерисаног резултата узорка и пита-
ње репрезентативности. Наиме, случајност узорка отклања могућ утицај на 
резултат, а snowball ефекат појачава независност и случајност узоркованих 
респондената. Закључци који се могу извести из овог истраживања могу чи-
нити препоруке за поступање релевантних субјеката безбедности финансиј-

1 oliver.lajic@kpa.edu.rs 
2 Рад је резултат рада на пројекту ''Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за су-

протстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција'', којег, 
под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 
179045), реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011−2016), као и рада на про-
јекту ''Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције'', који финансира и реализује Крими-
налистичко-полицијска академија у Београду, циклус научних истраживања 2015-2019. година.
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ског сектора, а у односу на укупну популацију, имајући посебно у виду друга 
истраживањима ове врсте у Републици Србији. 
Кључне речи: високотехнолошки криминалитет, перцепција грађана, бан-
карски сектор, полицијска овлашћења, кривични поступак.

УВОД

Циљ овог истраживања био је разумевање перцепције базиране на иску-
ствима грађана Републике Србије у погледу високотехнолошког криминала 
(ВТК), односно специфичног сектора у тој области – банкарског сектора и 
догађаја у овом сектору који припадају у домен ВТК. Ово истраживање је 
спроведено у циљу утврђивања актуелне ситуације, као и у циљу спрово-
ђења научне анализе резултата, и у сврху проналажења смерница за посту-
пање државних органа и организација као и других фактора у овој области, 
као што је нпр. приватни сектор безбедности.

У циљу спровођења овог истраживања осмишљен је упитник који се 
састојао од 23 питања подељених у четири групе. Први сет питања се од-
носио се на опште информације о испитаницима у сврху прикупљања 
статистичких вредности које представљају специфичне групе популације, 
као што су: пол, старост итд. Други сет питања представљао је покушај да 
се испитају интернет навике испитаника, као што су фреквенција и начин, 
односно средство приступа интернету. Следећа група питања се односила 
се на безбедност интернета као медијума за обављање финансијских транс-
акција и имала је за циљ да испита степен поверења потрошача у вези са 
интернет трансакцијама. Последња група питања посвећена је искуствима 
испитаника са високотехнолошким криминалом, као и њихове спремности 
да пријављују кривична дела ове области надлежним органима. Узорак је 
формиран тзв. „Snowball“ методом на иницијалним испитаницима случај-
ног избора. На почетку студије изабран је одређен број испитаника из ра-
зличитих социјалних и демографских група који су у даљем поступку помо-
гли у идентификацији осталих испитаника са траженим карактеристикама: 
да су старији од 15 година и да живе у Републици Србији. На тај начин, на 
основу информација добијених од почетне групе испитаника пронађени су 
следећи испитаници, а који су идентификовали следеће испитанике и истим 
концептом стигло се до коначног узорка.

Истраживање је спроведено у мају 2015. године и у њему је испитано 
укупно 100 учесника. Један број испитаника је анонимно одговарао на пи-
тања упитника у електронском облику, док је друга група испитаника ин-
тервјуисана директно или путем телефона. Истраживање је на овај начин 
спроведено путем претходно поменуте snowball методе, где су сви интервју-
исани и испитивани указали на нове будуће испитанике. Након контроле 
и сређивања добијеног материјала, подаци из истраживања унети су у базу 
података и анализирани су кроз статистички специјализовани програм 
„SPSS“ (Статистички пакет за друштвене науке).
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Дистрибуција испитаника према полу је скоро једнака. Студија је обу-
хватила следећу дистрибуцију испитаника: 48 мушког пола и 52 женског.

Категорија Фреквенца Проценти

Мушки 48 48,0
Женски 52 52,0
Укупно 100 100,0

Табела 1 Дистрибуција узорка према полу испитаника

Графикон 1 Дистрибуција испитаника према полу

Највећи број испитаника имао је између 25 и 39 година, изражено у про-
центима – 60%, за њима следе испитаници из старосне групе од 40 до 54 
године, са 19%. У истраживању је учествовало 15 особа које су старије од 55 
година, док је група са најмањим бројем испитаника најмлађег узраста и они 
чине 6% од укупног броја испитаника.

Категорија Фреквенца Проценти

15–24 6 6
25–39 60 60
40–54 19 19
55+ 15 15
Укупно 100 100

Табела 2 Дистрибуција испитаника према годинама старости
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Графикон 2 Графички приказ година старости испитаника

Према степену образовања истраживање обухвата 47% високообразо-
ваних испитаника, док је 23% испитаника магистрирало или специјализи-
рало. Средње образовање има 19% испитаника. Више образовање поседује 
7% испитаника. Удео висококвалификованих радника и доктора науке и 
уметности у овом истраживању о високотехнолошком криминалу јесте 2%.

Категорија Фреквенца Проценти
Средње образовање (4 године) 19 19
Висококвалификовани радник 2 2
Више образовање (I степен факултета) 7 7
Високо образовање 47 47
Магистратура или специјализација 23 23
Докторат наука или уметности 2 2
Укупно 100 100

Табела 3 – Структура испитаника по образовању

Графикон 3 – Образовна структура испитаника
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Највећи проценат испитаника завршио је школовање пре мање од 15 
година, и то 60% њих. Удео од 22% припада категорији испитаника који 
су завршили школовање пре више од 20 година, док 12% и даље студира. 
Проценат испитаника који се изјаснио да је завршио школовање пре 16–19 
година јесте 6%.

Категорија Фреквенца Проценти
0–15 60 60
16–19 6 6
20+ 22 22
Студирање још траје 12 12
Укупно 100 100

Табела 4 – Структура испитаника према времену протеклом од завршетка школовања

Графикон 4 – Структура испитаника према времену протеклом  
од завршетка школовања

Према запослењу највећи број испитаника је запослен у сектору привре-
де 29%, затим у сектору услуга 23%. Радно неактивно становништво чини 
19%, док за државни сектор ради 17% испитаника. Број испитаника изра-
жен у процентима који ради у сектору образовања јесте 5%, а студенти и 
ученици чине 7% од укупног броја испитаника.

Категорија Фреквенца Проценти
Државни сектор 17 17
Сектор привреде 29 29
Сектор услуга 23 23
Сектор образовања 5 5
Пензионер 19 19
Студент/ученик 7 7
Укупно 100 100

Табела 5 – Структура испитаника према областима у којима су запослени
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Графикон 5 – Радни статус и сектор запослења

Највећи број испитаника живи у Београду, и то 79%, док 5% испитаника 
долази из Земуна, а по 3% из Ниша и Новог Сада. Од сто испитаника по два 
су из Лесковаца, Руме и Вршца, а по један долази из Аранђеловаца, Обре-
новца, Петровца на Млави и Сомбора.

Категорија Фреквенца Проценти
Аранђеловац 1 1
Београд 79 79
Лесковац 2 2
Ниш 3 3
Нови Сад 3 3
Обреновац 1 1
Петровац на Млави 1 1
Рума 2 2
Сомбор 1 1
Вршац 2 2
Земун 5 5
Укупно 100 100

Табела 6 – Структура испитаника по месту пребивалишта

На питање колико често користе интернет највећи проценат испитаника 
(84%) одговорио је да то чини неколико пута дневно. Удео испитаника који 
никада не користи интернет само је 9%, док 4% испитаника користи једном 
дневно, а 3% коришћење интернета је свело на једном недељно.
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Категорија Фреквенца Проценти
Једном дневно 4 4
Неколико пута дневно 84 84
Једном недељно 3 3
Никада 9 9
Укупно 100 100

Табела 7 – Учесталост коришћења интернета

Графикон 6 – Графички приказ учесталости коришћења интернета

Истраживање о високотехнолошком криминалу дало је податке да чак 
95% испитаника, старости од 25 до 39 година, користи интернет неколико 
пута дневно, док испитаници који имају преко 55 година у 53,3% случајева 
никада не користе интернет. Детаљнији подаци су дати у следећој табели.

Учесталост коришћења Интернета
УкупноЈедном 

дневно
Неколико 

пута дневно
Једном 

недељно Никада

Го
ди

не

15–24 1
16,7%

5
83,5%

0
0%

0
0%

6
100%

25–39 1
1,7%

57
95%

1
1,7%

1
1,7%

60
100%

40–54 1
5,3%

17
89,5%

1
5,3%

0
,0%

19
100%

55+ 1
6,7%

5
33,3%

1
6,7%

8
53,3%

15
100%

Укупно 4
4,0%

84
84%

3
3%

9
9%

100
100%

Табела 8 – Коришћење интернета по старосним категоријама
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Графикон 7 – Учесталост коришћења интернета с обзиром на старост испитаника

Јачина повезаности година старости и учесталости коришћења интер-
нета средњег је интензитета, на граници са јаком, док је смер повезаности 
позитиван. Коефицијент корелације који износи 0,497 представља јаку ин-
дикацију за постојање узрочно-последичне везе између ове две варијабле. 

Године Учесталост

Године
Pearson Correlation 1 ,497
Sig. (2-tailed) ,000
N 100 100

Учесталост
Pearson Correlation ,497 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 100 100

Табела 9 – Корелација између година испитаника и коришћења интернета

Испитаници за приступ интернету најчешће користе паметни телефон 
83,5%, за њим следи лаптоп рачунар 70,3%, а тек онда десктоп рачунар. На 
основу ових података, може се уочити популарност уређаја који користе бе-
жични интернет; од преносних уређаја испитаници најмање користе таблет 
рачунар, и то само 24,2% испитаника.

Графикон 8 - Коришћени уређаји за приступ интернету
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Најчешћа активност коју испитаници обављају online јесте претражи-
вање и читање садржаја 92,3%. Од испитаника који користе интернет 87% 
шаље и прима електронску пошту, а 82,4% користи социјалне мреже. Што се 
тиче online продаје и куповине производа и услуга, ситуација је мало друга-
чија – 53,8% испитаника обавља online куповину, док се само 11% испитани-
ка одлучује на online продају производа и услуга. Оnline бакарство користи 
46,2% испитаника, а остале активности врши 22%.

Графикон 9 – Врста активности за које су испитаници користили интернет

На питање колико имају поверења у своја знања и способности да бе-
збедно користе интернет за активности као што су online банкарство или 
online куповина (видети: Ivanovic, 2013 и упоредити са Ивановић 2013), 
највећи број испитаника је одговорио да је прилично сигуран, и то 48,4%. 
Прилично несигурних је 22%, док је 13,2% испитаника који су врло сигурни 
у своје способности. Чак 11% испитаника се изјаснило да је врло несигурно, 
а 5,5% је рекло да не зна.

Категорија Фреквенца Проценти
Врло сигуран/на 12 13,2
Прилично сигуран/на 44 48,4
Прилично несигуран/на 20 22
Врло несигуран/на 10 11
Не знам 5 5,5
Укупно 91 100
Недостајућих података (не користи интернет) 9

Табела 10 Перцепција самопоуздања испитаника  
у погледу способности сналажења на интернету

Испитаници чије школовање још траје или који су завршили пре мање од 
15 година имају више поуздања у своје способности, док су испитаници који 
су завршили са школовањем пре више од 20 година најнесигурнији у своје 
способности да безбедно обављају online трансакције. 
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Да ли сте сигурни у своје способности при вршењу online 
трансакција?

Укупно
Врло  

сигуран/на
Прилично  
сигуран/на

Прилично  
несигуран/на

Врло неси-
гуран/на

Не 
знам

П
ре

 к
ол

ик
о 

го
ди

на
 је

 
ш

ко
ло

ва
њ

е 
за

вр
ш

ен
о 0–15 8

13,6%
33

59,9%
15

25,4%
2

3,4%
1

1,7%
6

100%

16–19 0
0%

2
33,3%

1
16,7%

1
16,7%

2
33,3%

59
100%

20+ 1
7,1%

6
42,9%

1
7,1%

5
35,7%

1
1,7%

19
100%

Још траје 3
25%

3
25%

3
25%

2
16,7%

1
8,3%

7
100%

Укупно 12
13,2%

44
48,4%

20
22%

10
11%

5
5,5%

91
100%

Табела 11 – Однос протека времена од завршетка школовања и  
самопоуздања испитаника у вези са сналажењем на интернету

Највећи проценат испитаника је забринут због чињенице да би неко мо-
гао да му злоупотреби личне податке на интернету – 50,5%, а 34,1% је забри-
нуто због не(безбедности) online плаћања. Исти проценат испитаника је за-
бринут да online банкарска трансакција неће бити успешно реализована или 
да неће добити производ који је плаћен. Код 20.9% испитаника не постоји 
забринутост при коришћењу интернета, а самим тим ни од ризика који са 
собом носи високотехнолошки криминал у банкарском сектору (упоредити 
са Бошковић, Кесић и Ивановић, 2014).

Графикон 10 – Самопроцена забринутости у вези са online пословањем

 Највећи број испитаника (54,9%) не отвара електронску пошту од не-
познатог пошиљаоца како би се заштитио од високотехнолошког крими-
нала (графикони 12 и 13). Позитивно је што 45,1% испитаника користи 
антивирусни програм, такође знатан проценат испитаника мења лозинке 
и безбедносна подешавања. Са друге стране, због забринутости по питању 
безбедности 28,6% испитаника не купује или ређе купује online, а 17,6% ис-
питаника не користи или ређе користи online банкарске услуге (упоредити 
са Žarković и остали 2014).
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Графикон 11 – Забринутост испитаника за безбедност личних података

Гррафикон 12 – Активности као последица испитаника  
у вези са безбедности личних податак

У овом истраживању о високотехнолошком криминалу у банкарском 
сектору од укупног броја испитаника 47,3% изјаснило се да је променило 
лозинку за приступ web-mail-u, 36,3% за приступ online социјалним мрежа-
ма, за online банкарски сајт то је учинило 37,4%, а само 8,8% за web страницу 
за куповину. Велики проценат испитаника није уопште променио ниједну 
лозинку у току претходне године, а 2,2% не зна да ли је то учинило (ради 
упоређивања видети и Žarković и остали, 2014).
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Графикон 13 – Промена лозинке корисника као безбедносна навика

По питању информисаности о ризицима високотехнолошког криминала 
највећи проценат испитаника (44%) изјаснио се да није добро информисан. 
Прилично добро је информисано 32% испитаника, док 12% верује да је од-
лично информисано. Број испитаника изражен у процентима који сматра 
да уопште није добро информисан јесте 11%. 

Категорија Фреквенца Проценти
Одлично сам информисан/а 12 12
Прилично добро сам информисан/а 32 32
Нисам добро информисан/а 44 44
Уопште нисам информисан/а 11 11
Не знам 1 1
Укупно 100 100

Табела 12 – Самопроцена испитаника према степену информисаности о ризицима 
сајбер криминала

Већина испитаника (45,1%) делимично се слаже са тврдњом да су забри-
нути да се њихови лични подаци не чувају на сигурном од стране сајтова. 
Нешто мање испитаника се потпуно слаже са тим (41,8%), док 9,9% испита-
ника не зна одговор на питање. Само 3,3% испитаника сматра да су њихови 
подаци на безбедном. 

Категорија Фреквенца Проценти
Потпуно се слажем 38 41,8
Делимично се слажем 41 45,1
Потпуно се не слажем 3 3,3
Не знам 9 9,9
Укупно 91 100
Недостајућих података  
(не користи интернет) 9

Табела 13 – Подела испитаника према степену забринутости  
о безбедности података на сајтовима
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Забрињава чињеница да чак 39,6% испитаника сматра да се њихови лич-
ни подаци не чувају на сигурном од стране државних органа, док је 36% 
испитаника делимично сагласно са овом тврдњом. Није знало одговор на 
ово питање 11% испитаника, док је само 5% пружило потпуно поверење 
државним органима.

Категорија Фреквенца Проценти
Потпуно се слажем 36 39,6
Делимично се слажем 39 42,9
Потпуно се не слажем 5 5,5
Не знам 11 12,1
Укупно 91 100
Недостајућих података  
(не користи интернет) 9

Табела 14 - Степен забринутости испитаника о безбедности података који се чувају од 
стране државних органа

Највећи проценат испитаника (37,4%) верује да је у односу на претходну 
годину повећан ризик да ће постати жртве високотехнолошког криминала. 
Са овим се делимично слаже 33% испитаника. Знатан проценат испитаника 
не зна да ли је опасност већа, док 8,8% сматра да опасност није повећана у 
односу на претходну годину.

Категорија Фреквенца Проценти
Потпуно се слажем 34 37,4
Делимично се слажем 30 33,3
Потпуно се не слажем 8 8,8
Не знам 19 20,9
Укупно 91 100
Недостајућих података  
(не користи интернет) 9

Табела 15 – Мишљење испитаника о расту ризика

На питање колико често сте доживели да будете жртва крађе идентитета 
64,8% испитаника је рекло никада, 18,7% није било сигурно, док је 14,3% 
испитаника повремено било жртва. Само 2,2% је то доживљавала често.

Категорија Фреквенца Проценти
Често 2 2,2
Повремено 13 14,3
Никада 59 64,8
Не знам 17 18,7
Укупно 91 100
Недостајућих података 
(не користи интернет) 9

Табела 16 – Самопроцена испитаника о ризику крађе идентитета
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Што се тиче учесталости примања електронских писама или телефон-
ских позива где неко на превару тражи податке попут банкарских инфор-
мација, највећи проценат испитаника се изјаснио да такве поруке и позиве 
прима повремено (37,4%), док их 9,9% прима често. Чак 45,1% никада није 
био потенцијална жртва, а 7,7% не зна.

Категорија Фреквенца Проценти
Често 9 9,9
Повремено 34 37,4
Никада 41 45,1
Не знам 7 7,7
Укупно 91 100
Недостајућих података  
(не користи интернет) 9

Табела 17 – Процена испитаника у вези са учесталости примања  
преварних мејлова и позива

Жртва преваре са кредитним картицама или неке друге банкарске пре-
варе на мрежи било је 5% испитаника, док 84% никада нису постали жртве 
ове врсте криминала, а 2% није сигурно да ли је постало жртва.

Категорија Фреквенца Проценти
Повремено 5 5,5
Никада 84 92,3
Не знам 2 2,2
Укупно 91 100
Недостајућих података  
(не користи интернет) 9

Табела 18 – Процена ризика испитаника у вези са могућности  
да постану жртве ВТК у банкарском сектору

 Од пет испитаника који су рекли да су постали жртве високотехноло-
шког криминала у банкарском сектору, 60% је мало узнемирено због тог 
догађаја, док је 40% прилично узнемирено.

Категорија Фреквенца Проценти
Прилично сам узнемирен/а 3 60
Мало сам узнемирен/а 2 40
Укупно 5 100
Недостајућих података  
(не користи интернет или нису постали жртве) 95

Табела 19 – Узнемиреност испитаника због претрпљеног напада
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Од пет испитаника који су рекли да су постали жртве високотехноло-
шког криминала у банкарском сектору, само је 60% пријавило кривично 
дело, док 40% није.

Категорија Фреквенца Проценти
Да 3 40
Не 2 60
Укупно 5 100
Недостајућих података  
(не користи интернет или нису постали жртве) 95

Табела 20 - Спремност испитаника да пријаве кривично дело ВТК

На питање коме би се обратили када би постали жртве високотехноло-
шког криминала, 68% је одговорило да би дело пријавило полицији; са друге 
стране, чак 12% не зна коме би се обратило. Такође, забрињава да би се чак 
10% испитаника обратило сајту на коме је преварен, док би се 6% обратило 
неком другом, 3% организацији за заштиту потрошача, а 1% интернет про-
вајдеру (видети о обавезама у том смислу Ивановић, 2015).

Категорија Фреквенца Проценти
Полицији 68 68
Сајту 10 10
Интернет провајдеру 1 1
Организацији за заштиту потрошача 3 3
Неком другом 6 6
Не знам 12 1
Укупно 100 100

Табела 21 – Поверење испитаника у погледу пријављивања кривичног дела ВТК

ЗАКЉУЧАК

Сталан развој информационих технологија захтева близак и константан 
надзор легислативе у области информационих и комуникационих техноло-
гија, како од стране законодавца, тако и од свих других фактора који могу 
играти значајну улогу у овом сектору. У сврху хармонизације законодавста-
ва међу потписницама Конвенције Савета Европе (ЦЕТС 185)3 (Ivanovic, 
2015) и проширења овлашћења носилаца јавних функција, а посебно органа 
гоњења, приликом обезбеђивања сврхе њиховог постојања и законитог по-
ступања неопходно је да органи постану иновативни, отворени за сарадњу 
и спремни да чују аргументације свих значајних фактора у тој области.

3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_
budapest_en.pdf, последњи пут приступљено 18.11.2016. год.
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Услови и околности развоја ВТК у банкарском сектору прате развој 
модерних информационо-комуникационих технологија. Манифестације и 
појавни облици ових кривичних дела постају све софистициранији, па је 
тиме и много теже регистровати овакве догађаје од свих сектора који би их 
требало пратити и супротстављати им се. Овај феномен утиче на значајан 
пораст тамне бројке ВТК. 

Поред константних обука и подучавања државних органа у супротста-
вљању ВТК, неопходно је и да целокупна популација има подизање свести 
на нивоу којим би се људска сигурност и безбедност у online трансакцијама 
довела на адекватан ниво са добром безбедносном културом и без непо-
требних излета у несигурност. Спознавање добрих начина заштите од стра-
не широке популације и грађење адекватне безбедносне културе, нарочито 
у банкарском сектору, доприноси смањењу могућих ризика. Веома узнеми-
рујућа чињеница је да значајан проценат популације у Србији, према нашем 
истраживању, не би пријавио кривично дело (када би били жртве ВТК), а 
такође и да већина испитаника не зна коме би уопште могли пријавити ште-
ту насталу вршењем кривичних дела ВТК. Из ових разлога веома је значајно 
спровести кампању подизања нивоа свести и уопште начине едукације шире 
јавности у погледу проблема опасности које вребају у web простору, као и 
превентивних мера које морају предузети у циљу умањења могућности да 
постану жртве ВТК. У овом моменту најнеопходније је инструисати грађане 
да обрате пажњу на сопствено понашање којим се могу довести у позицију 
да буду жртве и утицати на њих да покушају елиминисати сваки ризични 
облик понашања који их чини рањивим у том смислу.

Академске институције су од великог значаја као један од фактора, у 
овом смислу, у виду публиковања научне мисли и постигнућа у едукацији 
јавности. Поред овога, исти циљ се може постићи од стране академских ин-
ституција у партнерству са другим институцијама путем кратких курсева 
за јавност, брошура публикованих од ових актера којима би се пружила 
потребна знања и смернице за кориснике. Придруживање државних органа 
у широком фронту борбе и превенције ВТК могао би, такође, имати велики 
значај у подизању свести грађана и спречавању ризика такве врсте.
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CITIZEN PERCEPTION OF BANKING SECTOR IN CYBERCRIME 

SUMMARY

The aim of the research is to find relations between public awareness and possible 
actions of different state agencies and private sector (possibly joint) in raising it. 
The method used in analysis of this research include survey and interview con-
ducted on 100 survey participants representatively selected by Snowball sampling. 
Weakness of the research would go around representativity of given sample, and 
can be defended because of way of choosing of participants, and method of Snow-
ball sample as its specificities. Conclusions from the results of the research give 
representativeness because of their relation to the other researches made in this 
area in Serbia, and also because of conclusiveness of these results. 
Key words: cybercrime, citizen perception, banking sector, police insight, criminal 
procedure
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THE IMPORTANCE AND IMPACT OF THE FAMILY RELATIONS 
AND INTERACTION BETWEEN THE MEMBERS ON THE CHILD’S 
BEHAVIOR TOWARDS ITS DISTORTION AND THE OCCURRENCE 

OF JUVENILE DELINQUENCY

Summary: All positive and negative sides of the behavior of a young person, and 
all its actions, are mostly attributed to the family and everything that happens in 
it. The role of the family is essential for proper development of the child. If a child 
grows up in a family that is characterized by a warm family atmosphere and bal-
anced relationship, probably in such a family will develop a child with positive 
characteristics. Conversely, non-manifesting love to their children, excessive rigor, 
frequent quarrels and strife, violence in the family, cause insecurity and aggres-
siveness, introversion of the child and inclination for the manifestation of certain 
behaviors that would violate everything that has been set in the society as normal 
behavior. In this article, through statistics and examination of the relationship be-
tween key categorical variables will be presented the family relations, first between 
the parents and then between parents and children as part of the risk factors of 
juvenile delinquency, that are connected with the family and which have extremely 
strong impact over child behavior. 
Key words: family, juvenile delinquency, factors, atmosphere, interaction.

INTRODUCTION

Juvenile delinquency is extremely complex and specific problem, which con-
cerns and affects all societies in the world.  Statistics prove it as a problem not 
only of societies in transition and developing countries, but also a problem in 
developed countries and countries with strong and stable economy.

1 aleksandrastojanovska82@yahoo.com
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When it emerges it leaves serious consequences on the individual, family and 
overall social environment. Juvenile delinquency as a sociological phenomenon 
means all offenders behaviors that are specific to the juvenile population.  It is 
exactly these psychosocial, biological and legal characteristics of this population 
that distinct the juvenile delinquency from the crime of adults as a separate cate-
gory in its phenomenological and etiological features. But why and how juvenile 
delinquency occurs? Its etiology is complex and diverse, and the reasons that lead 
to the emergence of deviant behavior among juveniles are numerous and complex 
mutually interwoven phenomena that can be classified in different ways. How-
ever, scientific research and statistics commonly agree and suggest that of all the 
factors that give rise to juvenile delinquency, family and family relationships have 
the strongest influence. Family through strong support, communication, under-
standing, properly established positive relationships, allows timely recognizing 
and preventing the disrupted behaviors in their children, which can grow into 
juvenile crime. The family in this case may act preventively and protectively and 
derail all negative moments that can touch the child. Or to act as a risk factor and 
open the door to all that the society rejects as negative. Through their influences 
can cause deviations and disorders in their children, to its youngest members of 
that family, who need the family warmth, parental love and understanding most. It 
is those families in which parents do not know or may not want to be real par-
ents. The disharmonic families only create poor conditions for child development 
and allow its upbringing neglect. A child whose upbringing has been neglected is 
exposed to extremely high chances to turn into juvenile delinquent.

RISK AND PROTECTION FACTORS OF JUVENILE DELINQUENCY

The last 20 years there has been progress in terms of understanding of the 
causes of criminal and deranged behavior thanks to the developmental, prospec-
tive and longitudinal research. Probably the most thorough understanding of the 
phenomenon juvenile delinquency is provided by the developmental model that 
gives explanation on this phenomenon, which is associated with the notion of 
developmental criminology, which first appeared in the early ‚90s (Ajdukovic 
2001:49). The risk factors most often involve the most significant factors for the 
emergence of a phenomenon or behavior and they predict the increase of the 
likelihood of future problems. Those are determined characteristics or effects on 
the individual in the family, the generation or the surrounding, affecting the in-
crease of the probability of manifesting deviant behavior in the child. Risk factors 
have both external and internal impact and create conditions that are related to or 
anticipating future negative behaviors such as juvenile delinquency or antisocial 
behavior. Practically, the situations and events that may be a threat to the ability 
for competent functioning of an individual are limitless (Batic 2010:55). As an 
individual may be exposed to risk factors and be hit by it and hinder its func-
tioning, it may be exposed to those features that encourage its functioning in a 
real, psychosocial way. These are the protective factors that represent a decreased 
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likelihood of subsequent actions, or tend to negate the effects of risk factors. Like 
risk factors and protection factors predict the future actions of the child.  It is 
important to explore factors as independent of each other and risk factors to be 
reduced, while the factors of protection to be always improved. The results of 
several studies of the two types of factors provide a general overview that first, the 
protective factors can reduce the negative effects of the risk factors through inter-
action and their moderation. Second, protection factors can independently affect 
that what may adversely follow, regardless of whether there is a presence of a risk 
factor (Heilbrun 2005:21). Risk and the protective factors of juvenile delinquency 
have been identified in several areas: 

• Personal
• Family
• Peers
• School, neighborhood and environment.2

The most frequent family protective factors are: the relationship with family 
or adult relatives outside the family, the warmth, the ability to talk with parents 
about problems, high expectations of parents about the achieved success at school, 
frequent joint activities with parents, the consistent presence of a parent in at least 
one of the following: getting up, arrival from school, dinner or going to sleep. In-
volvement in the social activities, parental or family use of constructive strategies 
to deal with problems, parental monitoring, and more (Lösel, Farrington, 2012:8-
23). In regard to the risk family factors for juvenile delinquency as most common 
are: low socio-economic status, family conflicts, weak or disturbed parent-child 
relationship, poor parental supervision, separation from parents, violent parents, 
inadequate parenting, bullying, domestic violence, divorce, psychopathology 
parents, familial antisocial behavior, underage parenthood, family structure and 
multiple family (Loeber, Farinngton, 2001).

All of the above factors are equally important, whether the factor is dominant 
in causing or preventing the occurrence of juvenile delinquency.   Relationships 
in the family is one of the factors which in many studies is highlighted as very 
important factor influencing children’s behavior and appearance of juvenile de-
linquency.  In this study the impact of relations status in the family on all future 
actions and behaviors of children will be traced through several aspects and fam-
ily conditions.

FAMILY ATMOSPHERE

According to the „European survey on values” in the marriage or the values   
obtained between spouses, it is essential to have: respect, dignity, loyalty, under-

2 These four domains of risk and protective factors of juvenile delinquency are determined by about 40 experts 
who were called for studious interpretations of several topics by the legal office of the United States, for the 
juvenile justice and protection against juvenile delinquency (OJJDP). They are found in the annual reports 
of the above mentioned office. Available on: http://www.ojjdp.gov/publications/index.html  
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standing and tolerance. Today marriage is an institution in which it is poorly 
invested and is expected a lot.  The quality partnership is extremely important 
for emotional growth and development of the child in the family.  Partnership, 
their love and support to create a family atmosphere on which depends how the 
children living in the family will feel. Therefore, it is frequently defined that family 
atmosphere means relations, circumstances and mood. The most important thing 
is for children to grow up in a family that encourages their value and personality 
and respects their feelings and needs. Children who grow up in such a positive 
family atmosphere where there is love, trust and respect, first among the partners 
and the relation parent-child, is likely to produce healthy individuals who will 
exercise healthy and open relationships, and that’s something to which science 
and research agree as a whole. When there is a healthy family atmosphere and 
family environment then there is a basic assumption that the family as the pri-
mary support system of a person will successfully educate their children, because 
it is considered to be the foundation in the formation of stable personalities. Any 
family that is capable of meeting the emotional and social needs of the child and 
its members can be called healthy family, stable community or positive family en-
vironment. However, not all families can always successfully meet the needs of the 
child. The method of communication can be disturbed, conflicts becoming com-
mon thing, the family not to have enough care and love for the child and showing 
the feelings and needs of the child to become significantly limited. When family 
atmosphere becomes cold, the children do not feel good in their family even be-
side their parents. Children can develop a sense of dissatisfaction and emptiness 
which in turn causes antisocial behavior. The home can be turned into a place full 
with introverted and distant people with negative attitudes and criticism, where 
the members cannot tolerate each other nor enjoy spending time together. Family 
relationships to become distorted and to occur various socio-pathological forms 
of behavior of the parents, and already the family from a place where the child’s 
personality has to be built in the true sense of the word, turns into a place that 
not only does not meet the needs of the child and perform its role in full, but 
also a potential threat to the health of the child. It all makes and characterizes the 
dysfunction of the families. The relationship between the parents or the general 
atmosphere in the family is one of the often-studied factors. The results of the 
survey (Kuburic 2001) show that the harmonious relationship of parents, thus 
creating a positive family atmosphere is extremely important for child develop-
ment. From the many studies found in the professional literature it can be said that 
children from families where there is mutual trust, love and friendly relationships 
between the parents and between parents and children will grow into adults with 
positive attributes (with a sense of independence, positivity inside, balanced, with 
good social contacts), more than children from families in which conflicts are 
common and not enough care and love for the child (Шурбановска 2013:77-78). 
The harmonious and interactive relationship between parents and high spiritual 
and moral values   are the first basic model from which children learn. Inconsist-
ent family environment in which selfishness, irony, contradiction and mutual 
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resentment prevail, leads to psychological distress, despair and disappointment.
(Petrova, Gjorgjeva, Kirova 2014: 16). 

INTERPRETATION OF THE RESULTS

The main objective of this research is to obtain the data for those minors who 
due to manifested deviations in their own behavior committed a certain offense 
or crime for which they were registered in the CSA (Center for Social Affairs) 
Kumanovo. For this purpose there has been made a   tool for analyzing the files of 
children or minors who have manifested antisocial behavior, committed viola-
tion/s or crime/s, which are processed at the Center for Social Affairs in Kumano-
vo. Data were taken from a total of 100 files of recorded minors and the selection 
of these items was made   by the method of random selection.

Of the surveyed 100 files of these minors, 21 are female and 79 are male. Most 
of them are aged 14 to 16 years, the highest percentage living in urban environ-
ments and are with highest property crime and antisocial behavior. In order to 
examine the relationship between key variables in the domain of family influence 
on children’s behavior or the occurrence of juvenile delinquency has been used 
statistical test Chi-square. Because the data are nominal in their nature, several 
key variables that are of concern to the investigator when investigating juvenile 
delinquency were created. It must be noted that juvenile delinquency in this case 
is measured by two categorical variables. The first categorical variable is the so-
cio-pathological phenomena in the family where the young offender lives, who 
is registered due to changes and variations in their behavior and performance of 
certain crimes or offenses, or the manifestation of juvenile crime. The types of 
socio-pathological phenomena through which the measurement is done are do-
mestic violence, neglecting of a child, parental addiction and parental crime. The 
other variable is exactly the type or types of disordered behaviors of the juvenile 
offender i.e. the criminal offenses, misdemeanors, deviant and asocial behav-
iors. These categorical variables are put in relation to the independent variables 
such as marital status of parents, educational level of parents, employment of par-
ents, material and housing situation of families and family relationships between 
parents and between parents and children. Relationships in the family represents 
a variable that is significant and which could have an impact on the behavior of 
children or minors.

The atmosphere in the family is extremely important, whether it is positive or 
not, that actually depends directly on what are the relations between family mem-
bers. These relations affect and determine the children’s behavior, first within the 
family and then out of it in the social settings. The quarrels, yelling and fights as a 
way of communication in the family and a way to demonstrate power or to solve 
certain problems can become an integrated part of the children’s behavior, which 
later on can hardly be repaired. The state of family relations, primarily among 
parents is important for a quality functioning, which includes normal growth and 
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development of each member and the whole family composition, especially the 
children. Marital dysfunction, disputes and quarrels, conflict and violent relations 
are real indication that the family increases the risk of change and conduct disor-
der in children. 

Regarding the relations between the parents and the data from this research in 
that direction, the verbal conflicts are dominating with 33%, followed by good re-
lations with 18% and physical conflicts with 26%. It must be noted that processed 
data for the relationship between the parents are not for 100 families but 77, be-
cause 23 families are incomplete or single-parent families or there is absence of 
both parents. Data show that the largest percentage of these minor offenders have 
distorted family atmosphere seen through the relationship of the parents. Verbal 
conflicts are actually dysfunctional relations between parents where predominant 
are the quarrels and disputes as the most common method of communication in 
which witnesses are children.  If physical conflicts are added to this percentage 
then it is a small percentage of families who have declared or it is observed to have 
a good relationship between parents.

One study that was done in 2011 on a sample of 263 children with and with-
out behavior disorders, confirms a high cohesion and less conflict in the families 
of those children who do not have behavioral disorders. In children with severe 
behavioral problems in their families it has been confirmed that there is a low 
cohesion and high level of conflict and conflict situations between parents and 
between parents and children( Majed Al-Qaisy,Turki 2011: 10).

Table 1.1 Relationship between parents 

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 54.400a 8 .000
Likelihood Ratio 62.122 8 .000
 Number of observations 77.000

From Table 1.1 can be clearly seen p=0.000 which means p<α. Hence the null 
hypothesis for no significant association between the relationship among the par-
ents and the socio-pathological phenomena in the family is rejected.

The data from the second table with the distribution of frequencies in each of 
the categorical variables emphasize that the largest presence of socio-pathological 
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phenomena are in families where the physical conflicts between parents are char-
acteristic. Of all types of socio-pathological phenomena violence is predominant 
that certainly follows this relation. Hence it can be said that there is a connection 
between the relationship of parents on the one hand and socio-pathological phe-
nomena in the family on the other side, which creates ideal conditions to produce 
juvenile delinquent.

relationship between parents * patolog Crosstabulation

Types of socio-pathological phenomena
Total

no domestic 
violence neglect parental 

addiction
parental 

crime

parents
good relations 17 0 0 1 0 18
verbal conflicts 13 1 10 3 6 33
physical conflicts 1 12 7 5 1 26

Total 31 13 17 9 7 77

In analyzing the family and the family atmosphere no less important is the 
fact of what is the relationship between parents and children. Their relationship 
depends on their interaction and communication, the frequency and quality 
of mutual talks, joint problem solving and more. That level of communication 
is extremely important for relations in the family, because the open and direct 
communication allows greater closeness between members as well as greater con-
trol over children by their parents. The better and stronger relationship between 
parents and children, the greater the protective factor of the family. Occasional 
and limited communication is a sign of lack of knowledge, weaker even disabled 
control, and thus more problems for the children or the family. The misbalanced 
or non-functional relationships between parents and children neglect the edu-
cational component and the situation in the home, and it motivates the children 
and teaches them social forms of inappropriate behavior. Poor communication 
between parents and children as well as the low level of cohesion are risk factors 
for changes and deviations in behavior in children.

Regarding the data from this study the relationship between parents and 
children in most cases are a physical conflict with representation of 44%.  Ver-
bal conflicts in 36% of cases while there are good relations between parents and 
children reported or estimated in 20% of the families that are subject of this re-
search. It clearly shows that conflicts, frequent and continuous, as well as beating 
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of children which are the most common and still present method of upbringing. It 
is an adopted model of communication, control, troubleshooting, punishment, 
domination, demonstrating authority, building character. So it is much easier a 
child to be scold and beaten up than to sit down with him to talk. The presence of 
physical conflicts in the family after quarreling is one of the ways that builds and 
creates dysfunction of families. Dysfunction in families often causes stress for all 
members and mutual accusations of evolving situations, control and domination 
by the parents and often ends up by solving it in a violent way. 

Table 1.2 Relationship parent - child 

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 48.639a 8 .000
Likelihood Ratio 57.1330 8 .000
Number of observations 100.0000

From Table 1.2 can be seen that the null hypothesis of no significant associa-
tion between the parent - child and socio-pathological phenomena in the family 
is rejected. 

relationship parent-child * patolog Crosstabulation

Types of socio-pathological phenomena 
Total

no domestic 
violence neglect parental 

addiction
parental 

crime

parent - child
good 19 0 0 1 0 20
verbal 14 4 8 5 5 36
physical 3 11 16 9 5 44

Total 36 15 24 15 10 100

In this table the analysis of the distribution of frequencies in each of the cate-
gorical variables can easily be seen that in the families in which the relationship 
between parents and children is conflict or disturbed, the socio-pathological phe-
nomena are most present, in particular violence and neglecting of a child that in 
this case could be seen as a feature of the disturbed relationship between parents 
and children. In families where the parent - child relation is good, there is no pres-
ence of socio-pathological phenomenon. Thus it can be said with high reliability 
that there is a strong link and correlation in the relation parent - child on the one 
hand and socio-pathological phenomena in the family on the other. The presence 
of those socio-pathological phenomena usually negatively form the child and 
teach them to see delinquency as something that should be happening.
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CONCLUSION

This study showed that the family itself as a whole has a significant impact 
on its members and especially on the youngest members in the family who grow 
and build their personality in it. The family directly or indirectly influences the 
behavior of children and the disruption of their behavior. Relations in the family 
mean relations between parents and relations between parents and children. With 
the increase of deteriorated relations in the family increases the risk of distortion 
and deviation in behavior in children.  The educational attitude of the parents 
is mostly inappropriate in terms of positive socialization of children.  The dis-
rupted family relations represent the disturbed family atmosphere. According to 
the statistical indicators of this research in the relation between the parents of 
these young offenders who are subject to this research, the verbal conflicts are 
predominant that actually are deteriorated relations marked by disputes as a form 
of communication.  In the relationship between parents and children dominate 
the physical conflicts which mean that beating the child is adopted as a model of 
upbringing. These juvenile offenders come from families in which family rela-
tionships are disrupted and their parents see beating as the most appropriate way 
for instruction. The disturbed family relations negatively affect the family mem-
bers and often cause disturbances in behavior of its youngest members which are 
the children.  Disrupted behavior in minors means deviation from normal and 
violation of norms in society, i.e. it means manifestation of juvenile crime.

Превод на Енглески језик: Аутор
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УЛОГА И УТИЦАЈ ОДНОСА У ПОРОДИЦИ И ИНТЕРАKЦИЈЕ МЕЂУ 
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САЖЕТАК

Позитивни и негативни аспекти понашања и делања младих особа махом се 
приписују породици и свему што се у њој догађа. Улога породице је кључна 
за правилан развој деце. Дете које одраста у породици коју карактерише то-
пла породична атмосфера и уравнотежени односи ће се вероватно развити у 
дете са позитивним особинама. Насупрот томе, недостатак љубави, претера-
на строгоћа, честе свађе, неслога и породично насиље узрокују несигурност, 
агресију, интроверзију и склоност ка врстама понашања којим се крше дру-
штвене норме. Овај рад користи статистичке анализе и проучава везу међу 
кључним категоричким варијаблама да би испитао породичне односе између 
родитеља, а затим и између родитеља и деце као факторе ризика за малолет-
ничку делинквенцију који су повезани са породицом и врше велики утицај 
на понашање деце.
Kључне речи: породица, малолетничка делинквенција, фактори, атмосфера, 
интеракција.
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Сажетак: Због специфичног географског положаја, историјског наслеђа, де-
мографског развоја и сталних сеоба становништва, као и социоекономских 
и политичких околности, Република Србија је одувек представљала мулти-
националну и мултиконфесионалну државу, због чега су мањинска питања 
и добри међуетнички односи имали и имају прворазредну важност. Нацио-
налне мањине заузимају зачајно место у укупном броју становника Републи-
ке Србије. У централној Србији је сваки десети, а у Војводини сваки трећи 
становник припадник националне мањине. Систем заштите националних 
мањина у Републици Србији развијен je за време Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије. Од тада, Република Србија је прошла кроз ра-
зличите фазе заштите националних мањина. У минулом периоду, Република 
Србија извршила је ратификацију великог броја међународних докумената 
универзалног и регионалног типа, којим се, између осталог, јемче и посеб-
на мањинска права. Механизми и стандарди заштите националних мањи-
на који су развијени у оквиру Уједињених нација, ОЕБС-а, Савета Европе и 
других међународних организација, постали су саставни део националног 
законодавства Републике Србије. Поред тога, у Републици Србији основане 
су посебне институције чија је искључива надлежност заштита националних 
мањина и унапређење посебних мањинских права. На тај начин, спојена су 
два вида заштите националних мањина, легислативни и институционални, 
који су у минулом периоду у пракси дали добре резултате и довели до веће 
интеграције националних мањина. Томе у прилог најбоље говоре извештаји 
релевантних светских чинилаца (УН, Amnesty International, Human Rights 
Watch, OSCE, Европска комисија, US Department of State, Хелсиншки одбор 
за људска права и др.) у којим се јасно наводи да је Република Србија напре-
довала у области заштите права националних мањина.
Кључне речи: Националне мањине, мањинска права, систем заштите мањи-
на, попис становништва
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УВОД

Наука је утврдила да су националне мањине историјска категорија на-
стала са појавом нација, као последица сложене етничке измешаности ста-
новништва, ратова, али и због демографско-миграционих процеса током 
историје (Куртовић, Калач, 2013: 139). Националне мањине су реалност у 
вишенационалним државама и веома важан друштвени чинилац. Основ-
ни критеријум за одређење структуре становништва у једној држави јесте 
субјективни исказ становника те државе, то јест, самоидентификација коју 
становништво има прилике да искаже на периодичним пописима. Државе, 
које међу својим становништвом имају и припаднике националних мањина, 
настоје обезбедити националним мањинама услове живота у којима могу 
несметано, у миру, без икаквих притисака, опстати, живети и развијати 
своје посебности. То је у интересу сваке државе јер степен демократије у 
једној земљи мери се на основу односа већине према мањинама. Савремени 
систем заштите националних мањина у Републици Србији почива на Уставу 
Републике Србије из 2006. године, који на директан начин јемчи заштиту 
националних мањина, уз изричиту гаранцију посебних мањинских права. 
Поред тога, у Републици Србији донет је и низ других закона којим се гаран-
тују посебна мањинска права, као што су: Закон о заштити права и слобода 
националних мањина, Закон о националним саветима националних мањи-
на, Закон о забрани дискриминације, Закон о основама система образовања 
и васпитања, као и низ других закона. У Републици Србији усвојена је и 
посебна Стратегија за унапређење положаја Рома, на основу које је донет и 
Акциони план за спровођење стратегије за унапређење положаја Рома. 

Посебну улогу у заштити националних мањина у Републици Србији има-
ју и билатерални међународни уговори које је Република Србија закључила 
са Хрватском, Македонијом, Мађарском и Румунијом. Овим билатералним 
уговорима регулише се остваривање и заштита права хрватске, мађарске, 
македонске и румунске националне мањине у Републици Србији и положај 
српске националне мањине у наведеним државама. Поред тога, Републику 
Србију обавезују сви универзални међународни уговори о људским и ма-
њинским правима који су обавезивали државну заједницу Србију и Црну 
Гору (СЦГ), Савезну Републику Југославију (СРЈ) и Социјалистичку Феде-
ративну Републику Југославију (СФРЈ).1 Процес стабилизације и придружи-
вања Србије Европској унији додатно је подигао ниво заштите националних 
мањина и подстакао доношење нових закона који директно или индиректно 
уређују област мањинских права. Националне мањине у Републици Србији 
прешле су дуг пут интеграције – од негирања њихових посебних права до 
афирмације тих права. Захваљујући новом приступу у заштини национал-
них мањина, дошло је до интеграције националних мањина, повећања ни-

1 Према тумачењу Kомитета за људска права, ПГП би у сваком случају обавезивао све државе настале 
из СФРЈ, jер када се ПГП једном ратификује, права гарантована у њему припадају људима који живе 
на територији државе уговорнице, без обзира на то да ли се она распала на више држава.
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воа мањинских права, и побољшања међунационалног дијалога и сарадње. 
Захваљујући таквом односу, положај националних мањина у Републици 
Србији вишеструко је побољшан у односу на некада. 

СТРУKТУРА НАЦИОАНЛНИХ МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Република Србија је традиционално мултинационална држава, чији 
знатан део становништва чине припадници националних мањина. О томе 
најбоље сведоче многобројне историјске чињенице, подаци из пописа ста-
новништва, као и други релевантни подаци. У нашим послератним пописима 
становништва (1948–2002) често је коришћена различита терминологија за 
дефинисање националних мањина: у пописима 1948. године, 1953. и 1961. 
године коришћен је термин „народност“, године 1971. употребљен је израз 
„народност или етничка припадност“, 1981. године „народ, народност или ет-
ничка група“, 1991. године „национална припадност“, и у попису 2002. и 2011. 
године коришћен је термин „национална припадност“ (Радушки, 2006: 181).

Број националних мањина варирао је између пописа, што је условило да 
се временом број појединих мањина увећа, а појединих знатно умањи. Зато, 
у овом раду настојимо да прикажемо наведене варијације између два по-
писа, нарочито код одређених бројчано релевантних националних мањина.

Према последњем попису станивништва из 2011. године, у Републици 
Србији живи 20 етничких група које имају статус националне мањине, и 
то: Мађари, Роми, Бошњаци, Хрвати, Словаци, Црногорци, Власи, Румуни, 
Југословени, Македонци, Муслимани, Бугари, Буњевци, Русини, Горанци, 
Албанци, Украјиници, Немци, Словенци. Поред наведених националних 
мањина, у Србији живе и друге националности које немају статус нацио-
налне мањине. Те мањине сврстане су у категорију остали, као што су Чеси, 
Италијани, Цинцари, Ашкалије и други.

Табела 1. Структура и бројчана заступљеност националних мањина  
у Републици Србији

Национална припадност

Националност Број Удео Промене 
2002–2011.

Мађари 253.899 3,53% -13,43%
Роми 147.604 2,05% +36,43%

Бошњаци 145.278 2,02% +6,75%
Хрвати 57.900 0,81% -17,99%

Словаци 52.750 0,73% -10,63%
Црногорци 38.527 0,54% -44,2%

Власи 35.330 0,49% -11,79%
Румуни 29.332 0,41% -15,17%



362

Рејхан Р. КУРТОВИЋ

Југослобени 23.303 0,32% -71,13%
Македонци 22.755 0,32% -11,96%
Муслимани 22.301 0,31% +14,35%
Бугари 18.543 0,26% -9,53%
Буњевци 16.706 0,23% -16,52%
Русини 14.246 0,20% -10,43%
Горанци 7.767 0,11% +69,58%
Албанци 5.809 0,08% /
Украјинци 4.903 0,07% -8,42%
Немци 4.064 0,06% +4,18%
Словаци 4.033 0,06% /
Остали 17.558 0,24% +26,12%

Неизјашњени 160.346 2,23% +48,84%
Непознато* 81.740 1,14% +8,29%

У категорију „Непознато“ сврстане су особе које нису дале одговор на 
питање о националној припадности, или је уписан нечитак одговор, или од-
говор који „не представља изјашњавање о националној припадности“ (нпр. 
Џедај, Ванземаљац, Црвена звезда, Земљанин, Kосмополит, итд).

Из изложеног статистичког приказа, можемо утврдити да су у Републи-
ци Србији најбројније: мађарска, ромска, бошњачка, хрватска и словачка 
национална мањина. У значајном броју има и Црногораца, Влаха, Румуна, 
Југословена, Македонаца, Муслимана, Бугара, Буњеваца, Русина и др. У по-
следњем међупописном раздобљу (2002–2011) дошло је до смањења броја 
припадника већинског српског народа (са 6,2 на 6,0 милиона, или за 3,6%) 
услед негативног природног прираштаја који је последица већег мортали-
тета од наталитета, због старе старосне структуре (просечна старост Срба 
износи 42,6 година), док је пораст њиховог удела (са 82,9% на 83,3%) после-
дица ниже стопе раста код осталих националности. Редослед три најбројни-
је националне мањине у Републици Србији променио се у односу на 2002. 
годину (Мађари, Бошњаци, Роми ), па су у 2011. години, после Мађара и 
Рома, на трећем месту Бошњаци (Радушки, 2011).

Према последњем попису становништва у Републици Србиjи Мађара има 
253.899. Мађари као највише заступљена национална мањина настањени су 
у Војводини, и то у градовима: Суботица, Бачка Топола, Сента, Мали Иђош, 
Бечеј, Ада, Чока и Kањижа. У шест општина Војводине Мађари су већинско 
становништво, али у знатној мери их има у још 25 општина Војводине. Ма-
ђари, као бројчано највећа национална мањина, бележе апсолутно смањење 
становника за 39,4 хиљаде или 13,4% (са 293,3 хиљаде на 253,9 хиљада), као 
и удела са 3,9% на 3,5%. Разлози оваквог стања су: висок морталитет, низак 
наталитет, последично негативни прираштај и исељавање. 
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У Србији живи 147.604 Рома. За разлику од осталих националних мањина, 
Роми су просторно дисперзивно настањени, што је често важан индикатор 
за разумевање њиховог начина живота, социоекономског положаја и 
степена интегрисаности (Радушки, 2004: 436). Они су распоређени скоро 
на целој територији Републике Србије, али највише их има у градовима: 
Нови Kњажевац, Нови Бечеј, Беочин, Kоцељева, Лајковац, Бела Паланка, 
Сурдулица, Бојник, Бујановац и др. У односу на попис из 2002. године, Роми 
су имали пораст за преко једну трећину (индекс раста 136,4) јер их одликују 
високе стопе наталитета и ниске стопе морталитета. Због младе старосне 
структуре (просечна старост је 28,3 године), позитивни прираштај код Рома 
главна је компонента њиховог повећања. Међутим, сталне промене етничке 
припадности приликом изјашњавања имале су кључну улогу у демографској 
динамици код Рома. Kада је у питању број Рома према попису становништва 
из 2011. године, не можемо се сложити са тим подацима, имајући у виду 
чињеницу да велики број Рома још није интегрисан у друштвене токове. 
Потврда томе је и чињеница да велики број Рома нема лична документа, ни 
стално место пребивалишта.

Број Бошњака према последњем попису становиштва у Републици Ср-
бији износи 145.278. Бошњаци су највише насељени на простору Санџака, у 
градовима: Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Пријепоље, Прибој и Нова Варош. 
У три санџачке општине, Новом Пазару, Сјеници и Тутину, Бошњаци чине 
апсолутну већину у укупном становиштву. У односу на претходни попис 
становиштва, Бошњаци су имали повећање бројности (са 136,1 хиљада на 
145,3 хиљада, или са 1,8% на 2,0%), што је резултат ниског морталитета, мла-
де популације (просечна старост износи 33,5 година) и релативно високе 
стопе наталитета. Број Бошњака према попису из 2011. године сигурно није 
релевантан, јер је одређени број Бошњака бојкотовао попис. Поред тога, 
велики број Бошњака налази се у иностранству где због двојности држа-
вљанства, или права на боравак у другој држави, нису хтели учествовати у 
попису становништва.

Хрватима је у Србији тек од 2005. године признат статус националне ма-
њине. Према попису становништва из 2011. године укупан број Хрвата из-
носио је 57.900, што значи да они чине 0,81% становништва Републике Ср-
бије. Највише их има у Војводини (47.033), у градовима: Суботица, Апатин, 
Сомбор, Бач, Шид, Инђија, Тител и др. Други део Републике Србије у ком су 
Хрвати бројни јесте београдска регија, где се 7.752 испитаника изјаснило као 
Хрвати. Број Хрвата се умањио у периоду од 2002. до 2011. године. Смањење 
бројности је за 18%, а условљено је негативним прираштајем, интензивним 
процесом демографског старења (просечна старост износи 51 годину), као 
и негативним миграционим салдом. Због наведеног, број Хрвата у Србији је 
опао са 70,6 хиљада на 57,9 хиљада, односно са 0,9% на 0,8%.

Између два пописа број Словака у Републици Србији смањен је за 10,6%, 
а њихов удео у укупном броју становника са 0,787% на 0,734%. Број је сма-
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њен за 6.271 (са 59.021 на 52.750 становника), услед одмаклог процеса старе-
ња становништва (просечна старост је 44,3 године) и негативног природног 
прираштаја, као основне одлике демографског развоја. Највећи број Слова-
ка (95,4%) живи у Војводини – њих 50.321, затим у Београду 2.104, и у Цен-
тралној Србији 325. Између два пописа њихов број је смањен у Војводини 
за 6.316 и у Београду за 95, док је повећан у Централној Србији за 140 лица. 
Словаци традиционално насељавају Kовачицу и Бачки Петровац. Припад-
ници словачке националне мањине насељавају и друге општине: Нови Сад, 
Стару Пазову, Бачку Паланку, Бач, Шид, Зрењанин, Панчево, Алибунар, 
Оџаке, Београд (Сурчин и Земун). 

Питање статуса црногорске националне мањине у Републици Србији на-
рочито је актуелизирано после црногорског референдуму 2006. године, када 
је Црна Гора постала самостална држава. Укупан број Црногораца у Србији, 
по попису од 2011. године, износи 38.527. После Југословена, највеће сма-
њење бројности имају Црногорци као национална мањина, првенствено 
услед промене етничке припадности узроковане политичким разлозима, па 
је њихов број и удео готово преполовљен (са 69 хиљада на 38,5 хиљада, или 
са 0,9% на 0,5%, индекс раста само 55,8). Црногораца највише има у Малом 
Иђошу, Врбасу, Kули, Бачкој Тополи, Новом Саду, али и Kладову и Медвеђи. 
Насеља са апсолутном или релативном већином Црногораца су Ловћенац, у 
општини Мали Иђош, где чине 56,86%, Kрушчић, у општини Kула, са 32,64% 
и Савино Село, у општини Врбас, са 38,20%.

Власи су седма по бројности национална мањина у Републици Србији. 
Њих има 35.330, што представља 0.49% удела у укупном становништву. Вла-
си су забележили несумњиво највеће промене у популационом кретању. За 
разлику од претходног међупописног раздобља (1991–2002) када су искљу-
чиво захваљујући промени националне припадности, односно декларисању 
за свој етнос, забележили повећање за готово три пута (са 15 хиљада на чак 
40 хиљада), у наредном периоду (2002–2011) на њихову демографску дина-
мику национално изјашњавање имало је мањег значаја, а пресудни су били 
неповољни трендови у природном кретању становништва. Високе стопе 
негативног прираштаја услед интензивног процеса демографског старења 
(Власи спадају у најстарије популације у Србији са просечном старошћу 
преко 50 година) чини кључни фактор опадања њихове бројности (са 40,1 
хиљада на 35,3 хиљада) и удела (са 0,53% на 0,49%).

Припадника румунске националне мањине у Србији има 29.332 и они 
чине 0,41% укупног становиштва. У раздобљу између два пописа број Ру-
муна у Србији је умањен за 15,17%. Разлог томе су најчешће емиграције у 
Румунију и друге земље Европске уније. Румуни су најбројнији у општинама 
Алибунар, Вршац и Панчево, а у знатној мери их има и у Зрењанину, Kова-
чици, Житишту, Kовину, Апатину и Белој Цркви. 

Бугарска национална мањина броји 18,543 становника, што је 0,3% у 
укупном становништву. Бугари су углавном настањени у пограничним 
општинама југоисточне Србије, према Бугарској. Регионални размештај 
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упућује да је од укупног броја Бугара у Србији велика већина (83,6%) кон-
центрисана у региону Јужне и Источне Србије (15,5 хиљада или 1%). У Бо-
силеграду и Димитровграду концентрисан је највећи број Бугара. Неколико 
стотина Бугара живи и у општинама Бабушница (Пиротски округ) и Сурду-
лица (Пчињски округ). Мањи број Бугара живи и у Пироту, Врању и Нишу. 
У Панчеву (место Иваново) и у Белом Блату код Зрењанина живи неколико 
стотина Бугара римокатолика. 

У Републици Србији према попису становништва из 2002. године имало 
је 59.592 или 1,1% Албанаца. Тада је по први пут регистровано смањене бро-
ја ове националне мањине у укупном становништву. Тренд смањена станов-
ника албанске националности настављен је и даље, али не у оној мери како 
је то приказано у резултатима последњег пописа становништва у Републици 
Србији који је одржан 2011. године. Према последњем попису становништва 
у Републици Србији Албанаца има 5.809. У поређењу са резултатима пописа 
становништва из 2002. године, видимо да је број Албанаца у Републици Ср-
бији десетоструко умањен. Међутим, овде се поставља питање тачности и 
веродостојности податка пописа из 2011. године. Kао узрок наведеног стања 
између два пописа можемо навести бојкот попис на који су позивале ал-
банске партије и друге организације, као и негативан став Албанаца према 
држави Србији. Очигледно је да је такав позив услишен од стране грађана 
и да су Албанци бојкотовали попис становништва 2011. године. Бојкотом 
пописа, Албанци су желели да искажу своје незадовољство и однос према 
држави у којој живе. Највећи број Албанаца живи на југу Србије у општи-
нама Прешево и Бујановац. 

УСТАВНА ЗАШТИТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Најважнија заштита националних мањина на унутрашњем нивоу једне 
државе јесте заштита предвиђена уставом. Наиме, овај облик заштите на-
ционалних мањина показује спремност једне државе да дугорочно штити 
националне мањине на својој територији, јер је обично процедура за проме-
ну устава тежа и сложенија од процедуре промене закона и других правних 
аката. Такође, уставне норме које гарантују мањинска права стоје на врху 
хијерархије правних норми, где сви дуги акти, којима се детаљније уређује 
заштита националних мањина, морају бити у складу се њима. Због тога, од 
посебног је значаја да се на уставни ниво подигну мањинска права и утврде 
правци и оквири њиховог даљег развоја.

Распадом државне заједнице СЦГ, након одржаног референдума у Црној 
Гори 21. маја 2006. године, Република Србија је донела нови Устав. Уставом 
Србије из 2006. године непосредно су прокламована посебна права наци-
оналних мањина, у одељку који регулише права припадника националних 
мањина. Међутим, одређене гаранције мањинских права могу се наћи и ван 
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одељка који се односи на посебна мањинска права. Тако се у члану 1 наводи: 
,,Република Србија је држава српског народа и свих грађана који у њој живе, 
заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске 
демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности 
европским принципима и вредностима”. На самом почетку Устава показује 
се спремност државе да највишим правним актом штити националне мањи-
не, односно да целокупан уставноправни поредак почива и на вредностима 
као што су мањинска права. Посебно је значајно што се мањинска права 
стављају у контекст једног од највиших добара, чиме се показује важност 
ове правне категорије. 

Даље, Устав у члану 14, међу својим основним одребама, обавезује држа-
ву да штити посебна права националних мањина ради остваривања пуне 
равноправности и очувања идентитета. Овде се јасно прецизира опредеље-
ност и дужност државе да јемчи заштиту националних мањина, како се то 
не би утврђивало на основу посебних тумачења и одређених закључака. Да 
би обезбедила овакву политичку и правну оријентацију, Република Србија 
,,мерама у образовању, култури и јавном информисању подстиче разумева-
ње, уважавање и поштовање разлика које постоје због посебности етнич-
ког, културног, језичког или верског идентитета њених грађана” (члан 48). 
Овакво опредељење Устав потврђује и у члану 81, који у областима образо-
вања, културе и информисања подстиче дух толеранције и међукултурног 
дијалога, и предузима ефикасне мере за унапређење узајамног поштовања, 
разумевања и сарадње са свим људима који живе не њеној територији, без 
обзира на њихов етнички, културни, језички или верски идентитет.

Уставом се предвиђају и ефикасне мере за унапређење односа између 
становништва, чиме се жели ублажити јаз, односно одређени степен разли-
ке између националних мањина и већинског народа и припадника нацио-
налних мањина између себе. Образовање, култура и информисање области 
су које Устав издваја као посебно значајне за очување националног иден-
титета припадника националних мањина. Пожељан социјални контекст за 
очување националног идентитета претпоставља да се првенствено у овим 
областима развија толеранција, међукултурни дијалог, узајамно поштова-
ње, разумевање и сарадња свих грађана и грађанки без обзира на њихов ет-
нички, културни, језички или верски идентитет. Ова деклараторна одредба 
Устава изражава спремност државе да подстиче уважавање и поштовање 
демократских вредности значајних за очување националног идентитета 
припадника националних мањина (Пајванчић, 2009: 103).

Уставом се у члану 20 јемчи да се непосредно примењују људска и ма-
њинска права зајемчена општеприхваћеним правилима мађународног 
права, потврђеним међународним уговорима и законима. Такође, истим 
чланом се предвиђа да се одредбе о људским и мањинским правима тумаче 
у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим 
међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси 
међународних институција које надзиру њихово спровођење. Непосредна 
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примена уставних одредби о људским и мањинским правима значи да закон 
није нужан посредник између уставне норме и њене практичне примене.

У вези са чланом 47 јесте и члан 49 Устава, у коме се наводи да је забра-
њено и кажњиво свако изазивање и подстицање расне, националне, верске 
или друге неравноправности и нетрпељивости. Ову уставну одредбу треба 
посматрати у контексту других уставних норми са којима је тесно повезана, 
као што су: уставна забрана дискриминације (чл. 21), уставом прописани 
разлози из којих се могу ограничити слобода вероисповести (чл. 43 ст. 4), 
деловање верских заједница (чл. 44 ст. 3), слобода мишљења и изражавања 
(чл. 46 ст. 1), слобода медија (чл. 50 ст. 3), слобода удруживања (чл. 55 ст. 4). 
Од забране изазивања расне, националне и верске мржње није допуштено 
одступање ни у време ванредног стања или рата (чл. 202 ст. 4). Ова забрана 
је у режиму апсолутно заштићених права. Апсолутна заштита овог права не 
оставља места одређеним злоупотребама у време ванредног стања, које су 
се у минулим периодима дешавале и изазивале разне негативне конотације, 
па чак и мржњу према мањинама. 

Ради остваривања права на самоуправу у области културе, образовања, 
обавештавања и службеној употреби језика и писма, припадницима наци-
оналних мањина гарантована је могућност избора националних савета. У 
односу на претходне уставе Републике Србије, Устав од 2006. године јемчи 
ново право – право на избор, односно право на оснивање националних са-
вета националних мањина. На овај начин, националним мањинама даје се 
могућност на самоуправу у областима које су од посебног значаја за очување 
националног идентитета националних мањина и њиховог опстанка на тери-
торији Републике Србије. Ова новина у уставном систему Републике Србије 
од изузетног је значаја за националне мањине, јер националне мањине имају 
прилику да саме уређују области службене употребе језика и писма, кул-
туре, информисања и образовања. Та самосталност сигурно ће довести до 
повећања нивоа наведених права и омогућити националним мањинама да 
на равноправном нивоу са одређеним јавним институцијама и локалним са-
моуправама, као и медијским кућама, улазе у пројекте и програме који су од 
значаја за афирмацију и унапређење посебних права националних мањина.

Устав изричито утврђује недискриминаторни карактер посебних про-
писа и мера које се предузимају у циљу стварања једнаких могућности и 
обезбеђивања равноправности припадника националних мањина. На овај 
начин, Устав Републике Србије предвиђа и мере афирмативне акције на 
основу којих се, одређеним повлашћеним статусом, националне мањине 
доводе у равноправан положај са већинским становништвом. То одвајање и 
пружање одређених повластица националним мањинама неће се сматрати 
дискриминацијом већинског становништва. 

У контексту права припадника националних мањина, Устав је услове за 
усвајање и примену посебних прописа и мера (чл. 76 ст. 2) одредио уже него 
што је то учињено у општим одредбама које забрањују дискриминацију и 
дефинишу посебне мере у циљу њеног отклањања (чл. 21 ст. 4). У општим 
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одредбама о забрани дискриминације, сврха посебних мера јесте постизање 
пуне равноправности лица или групе лица који су суштински у неједнаком 
положају (чл. 21 ст. 4). Посебне мере у контексту права националних мањи-
на предузимају се ради постизања њихове пуне равноправности са грађани-
ма који припадају већини, али је услов за предузимање ових мера постављен 
рестриктивно. Устав га експлицитно везује само за уклањање изразито не-
повољних услова живота који погађају националне мањине (чл. 76 ст. 2).

Један од изузетно важних чланова, који представља новину предвиђе-
ну Уставом из 2006. године, јесте члан 77 који се односи на равноправност 
јавних послова. Наиме, овим чланом се предвиђа да ,,Припадници наци-
оналних мањина, под истим условима као остали грађани, имају право да 
учествују у управљању јавним пословима и да ступају на јавне функције”. 
При запошљавању у државним органима, јавним службама, органима ау-
тономне покрајине и јединица локалне самоуправе води се рачуна о нацио-
налном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника 
националних мањина. Посебно је значајно уставно правило које, уважава-
јући међународне стандарде у овој области, налаже да се при запошљавају 
у државним органима, јавним службама, органима аутономних покрајина, 
градова и општина, у срединама у којима живе националне мањине, води 
рачуна о одговарајућој заступљености националних мањина. Санкције за 
кршење ове обавезе, као и начин њеног остваривања, Устав није непосредно 
регулисао, нити је у овом контексту предвидео могућност да се ова питања 
регулишу законом. У овом случају могло би се применити опште правило 
према којем закон може регулисати начин остваривања одређеног права, 
под условима и у границама и оквиру које прописује Устав (чл. 18 ст. 2). Ово 
је један од кључних проблема са којим се сусрећу националне мањине и који 
често води ка лошем статусу и положају националних мањина у Србији.  
Следећи члан из одељка права припадника националних мањина јесте члан 
који се односи на забрану асимилације. У члану 78 предвиђена је забрана 
насилне асимилације националних мањина. У истом члану се предвиђа да 
се заштита припадника националних мањина од сваке радње усмерене ка 
њиховој насилној асимилацији уређује законом. 

У члану 79 Устава Републике Србије јемчи се посебно право на очување 
посебности, где се наводи да припадници националних мањина имају право 
на: ,,изражавање, чување, неговање, развијање и јавно изражавање нацио-
налне, етничке, културне и верске посебности; на употребу својих симбола 
на јавним местима; на коришћење свог језика и писма; да у срединама где 
чине значајну популацију, државни органи, организације којима су повере-
на јавна овлашћења, органи аутономних покрајина и јединица локалне са-
моуправе воде поступак и на њиховом језику; на школовање на свом језику 
у државним установама и установама аутономних покрајина; на оснивање 
приватних образовних установа; да на своме језику користе своје име и пре-
зиме; да у срединама где чине значајну популацију, традиционални локални 
називи, имена улица, насеља буду уписани у топографске ознаке и на њи-
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ховом језику; на потпуно, благовремено и непристрасно обавештавање на 
свом језику, укључујући и право на изражавање, примање, слање и размену 
обавештења и идеја; на оснивање сопствених средстава јавног обавештава-
ња у складу са законом“. Овим чланом се не црпи сет мањинских права, већ 
Устав у ставу 2 члана 79 оставља могућност установљавања додатних права 
у складу са Уставом, а на основу закона и покрајинских прописа. Овде је дат 
простор законодавцу да установи и да одређена права која нису обухваћена 
самим Уставом и која нужно не произилазе из Устава, али морају бити у 
складу са њим. 

Припадницима националних мањина, у члану 80 Устава, јемчи се мо-
гућност оснивања културних и просветних удружења, која се самостално 
финансирају и којим држава признаје посебну улогу у остваривању права 
мањина.

Ради одржавања несметане везе националних мањина са сународницима, 
Устав у истом члану јемчи право на несметане везе и сарадњу са сународни-
цима изван територије Републике. Ово право је изузетно важно; пре свега, 
њиме се омогућава да припадници националних мањина своје контакте и са-
радњу одржавају са матичном државом, али и са својим сународницима ван 
матичне државе. У том смислу, из Устава директно произилази да припадни-
ци националних мањина имају право и на оснивање одређених прекогранич-
них удружења, у циљу заштите и афирмације националног идентитета.

Уставне гаранције мањинских права не завршавају се поглављем о посеб-
ним мањинским правима. У члану 100 Устава, Народна скупштина се обаве-
зује да обезбеди заступљеност представника националних мањина у складу 
са законом. Изузетно је важно, што се на нивоу уставне норме предвиђа, 
заступљеност представника националних мањина у народном представни-
штву, јер изборно законодавство нужно мора бити либералније и дозволити 
припадницима националних мањина да на лакши начин буду заступљени 
у парламенту Републике Србије. И члан 180, који се односи на скупштину 
аутономне покрајине и скупштине локалних самоуправа, предвиђа да: ,,У 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у којима живи 
становништво мешовитог националног састава, омогућује се сразмерна за-
ступљеност националних мањина у скупштинама, у складу са законом“. 

У Уставу се наводи да се достигнути ниво људских и мањинских права не 
може смањивати, што доноси висок ниво правне сигурности. 

Значајан инструмент заштите националних мањина јесте и увођење 
у уставну праксу института уставне жалбе, која се може изјавити против 
појединачних аката или радњи државних органа или организација којима 
су поверена јавна овлашћења, а којим се повређују или ускраћују људска и 
мањинска права и слободе зајемчена Уставом, ако су исцрпљена или нису 
предвиђена друга правна средства (члан 170).

Из изложеног се може закључити да Устав Републике Србије из 2006. го-
дине уводи одређене новине када је у питању заштита националних мањина. 
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У Уставу су преузети одређени међународни стандарди заштите мањинских 
права, који су прокламовани међународним документима. 

Поједине норме Устава које се односе на посебна мањинска права не-
одређене су и недефинисане до краја. У великом броју чланова Устава, у 
првом ставу се прокламује неки принцип, али се одмах у следећем ставу или 
ставовима допуштају или чак налажу изузеци од прокламованог принципа. 
Тиме је практично анулиран значај одређеног принципа. Неке од норми 
Устава двосмислене су и недоречене, што се у уставном тексту не би смело 
догодити. 

Уставом нису наведене националне мањине којим држава признаје 
статус националних мањина, што је један од великих недостатака. Поред 
тога, није дата ни дефиниција националних мањина, тако да се законодавцу 
препустило да сам дефинише ово веома важно питање. То није добро јер 
законодавац може на различите начине мењати критеријуме припадности 
мањини и самовољно повећавати и смањивати број мањина у Републици 
Србији.

Уставом се морају предвидети и посебне институције које се баве за-
штитом националних мањина, као и облици територијалног организовања 
мањина. Уставом се мора уредити децентрализација и регионализација зе-
мље, где се посебан акценат мора ставити на интересе националних мањина 
које живе у различитим регионима. Поред одређене самоуправе, у области 
културе, информисања, образовања и службене употребе језика и писма, 
мањинама треба дати самоуправу и у другим областима њиховог национал-
ног живота. 

Сва питања, институти, и све друго што се у самом Уставу односи на 
права националних мањина, мора бити подробно и јасно дефинисано, где се 
не сме остављати простора за екстезивна и друга тумачења. 

ЗАKОНСКА ЗАШТИТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Устав није увек једини јемац мањинских права и слобода. Често, опште 
јемство неког мањинског права пропраћено је изричитим упућивањем на 
закон којим се ближе уређују услови и начини остваривања тог права. С об-
зиром на то да садржај конкретног мањинског права није увек до краја уре-
ђен уставом, законодавцу је делегирано право да уреди услове под којим ће 
се имплементирати уставом гарантовано право. У неколико чланова Устава 
Републике Србије, који се односе на заштиту националних мањина, може се 
увидети да Устав упућује на законе да се одређена права националних ма-
њина уреде посебним законом, или да се одређена права могу остваривати у 
границама предвиђеним законом. 

Законска заштита националних мањина полази од уставне заштите и она 
се мора остваривати у његовим границама. Посебним законима детаљно се 
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разрађују мањинска права, наводе се услови и начини њихове имплемента-
ције, границе у њиховом остваривању, као и избор, оснивање и рад посеб-
них органа и институција. 

Полазећи од садржине закона можемо их поделити у две групе. Прву 
групу чине закони који су детаљно посвећени (само) правима националних 
мањина, као што су Закон о мањинским правима и слободама, Закон о на-
ционалним саветима националних мањина и сл. Другу групу закона чине 
они закони који уређују неке друге области, а у једном или неколико својих 
чланова уређују и посебна права националних мањина.  

У Републици Србији постоји више закона којим се јемче посебна мањин-
ских права. У том сету закона, посебно треба издвојити Закон о заштити 
права и слобода националних мањина (2002), као основни закон којим се 
уређују статус и заштита националних мањина. Овај закон је донет за вре-
ме СР Југославије и данас је на снази у Републици Србији. Закон је преу-
зео стандарде који су у овој области установљени кроз документа Савета 
Европе – Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина и Европску 
повељу о регионалним и мањинским језицима. Законом се регулише оства-
ривање индивидуалних и колективних права националних мањина, као и 
њихова заштита од сваког облика дискриминације. Поред тога, предвиђа 
се и успостављање посебних инструмента заштите националних мањина и 
њихова самоуправу у области образовања, службене употребе језика, ин-
формисања и културе.

Иако многе државе избегавају да дају дефиницију националних мањина, 
Закон о заштити права и слобода националних мањина Републике Србије 
даје такву дефиницију. Национална мањина у смислу овог закона јесте свака 
група држављана Републике Србије која је по бројности довољно репрезен-
тативна, иако представља мањину на територији Републике Србије, припа-
да некој од група становништва које су у дуготрајној и чврстој вези са те-
риторијом Републике Србије и поседује обележја као што су језик, култура, 
национална или етничка припадност, порекло или вероисповест, по којима 
се разликује од већине становништва, и чији се припадници одликују бри-
гом да заједно одржавају свој заједнички идентитет, укључујући културу, 
традицију, језик или религију.

Kао што се може закључити, законодавац је приликом дефинисања на-
ционалних мањина био опредељен за описну дефиницију, при чему није 
таксативно навео које националне мањине имају право на заштиту пред-
виђену законом, односно којим групама становништва се признаје статус 
националне мањине. Поседовање наведених карактеристика националних 
мањина не доводи аутоматски до припадности одређеној националној ма-
њини, јер свако лице има право да одлучи да ли жели да буде третирано као 
припадник националне мањине или не. 

Поред дефиниције националних мањина, Закон у 25 чланова јемчи ра-
зличита права, као што су: забрана дискриминације, слобода националног 
опредељења и изражавања националне припадности, право на службену 
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употребу језика и писма, право на неговање културе и традиције, право на 
школовање на матерњем језику, право на обавештавање на језицима наци-
оналних мањина, право на учешће у јавном животу, равноправност при 
запошљавању и др. 

Овај закон је у минулом периоду значајно утицао на промену законског 
поимања према националним мањинама и јемчењу њихових посебних пра-
ва. Његова улога се не може тако лако занемарити, и због тога му треба при-
знати и посебан статус утемељивача мањинских права у правном систему 
Републике Србије.

Закон о националним саветима националних мањина непосредно уре-
ђује заштиту права националних мањина, те му се због тога даје посебан 
примат у заштити националних мањина. Усвојен је августа 2009. године, са 
намером да прецизно регулише надлежности и стварање услова за демо-
кратски начин избора националних савета. Тиме се требало изаћи из кризе 
у коју су национални савети запали по истицању мандата чланова савета, 
што је оправдано доводило у сумњу њихову легитимност и репрезентатив-
ност. Наиме, ради се о закону који пружа заштиту колективним мањинским 
правима, и то: права на службену употребу језика и писма, права на инфор-
мисање на матерњем језику, права на образовање и културу. У том смислу, 
овим законом су уређене следеће области: статусна питања, надлежности 
националних савета, однос са републичким органима и органима аутоном-
не покрајине и локалне самоуправе, међународна и регионална сарадња, 
избор националних савета, финансирање делатности националног савета, 
надзор и казнене одредбе. На основу овог закона спроведени су и први не-
посредни избори за националне савете националних мањина у Републици 
Србији, који су одржани 2010. године. 

Закон о службеној употреби језика и писма (2010) предвиђа да у једини-
цама локалне самоуправе у којима су традиционално настањени припадни-
ци националне мањине њихов језик и писмо буду обавезно у службеној упо-
треби уколико у укупном становништву општине имају више од 15%. Ово 
право подразумева да се језик националне мањине користи: а) у управном и 
судском поступку, б) у комуникацији с органима који имају јавна овлашће-
ња, в) приликом уписа личних имена у јавне књиге и службене евиденције, 
г) у раду представничких тела, д) приликом истицања назива јединица ло-
калне самоуправе, насељених места, тргова и улица.

Један од закона којим се јемчи одређено мањинско право јесте Закон о 
личној карти из 2006. године, у коме се, између осталог, предвиђа да образац 
личне карте буде штампан на језику и писму националне мањине.

Закон о основама система образовања и васпитања (2004) следећи је за-
кон који у Републици Србији гарантује право националним мањинама на 
образовање. Овај закон предвиђа да је циљ образовања, осим развијања све-
сти о државној и националној припадности, и неговање српске традиције и 
културе, неговање традиције и културе националних мањина. Припадници 
националних мањина могу се образовати на свом језику или двојезично. У 
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случају да се наставни план изводи на српском језику, омогућена је настава 
матерњег језика са елементима националне културе. 

Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (2001) 
гарантује право на нерадне дане припадницима национаних мањина који 
славе одређене верске празнике.

Закон о локалној самоуправи (2007) изузетно је важан за питања наци-
оналних мањина, јер уводи у праксу потпуно нове идеје у вези са партици-
пацијом грађана. Овим законом се предвиђа да је у надлежности општина 
да имплементирају права националних мањина. Механизми заштите на 
локалном нивоу требало би да доведу до стабилних друштвених односа и 
превазилажења различитих међуетничких проблема и несугласица на ло-
калном нивоу. Према овом закону, локалне самоуправе треба да осигура-
ју услове за очување и унапређење идентитета националних мањина које 
живе на датој територији. То практично значи да се на локалном нивоу води 
рачуна о правима националних мањина која се односе на оснивање и рад 
образовних институција, заштиту културних добара, обезбеђивање јавног 
информисања, увођење језика и писма у јавну комуникацију, као и на рад 
библиотека, музеја и других установа културе. Једна од важних новина коју 
уводи овај закон јесу савети за међунационалне односе, који се формирају 
на локалном нивоу.

Закон о забрани дискриминације Републике Србије (2009) предвиђа за-
штиту националних мањина, нарочито забраном дискриминације по основу 
националног или етничког порекла, језика и вере. Ово је оквирни и основни 
антидискриминациони закон којим је установљен целовит и свеобухватан 
систем заштите од дискриминације. Њиме је прописана општа забрана дис-
криминације, као и облици непосредне и посредне дискриминације у скла-
ду с међународним и европским стандардима. 

Законом о политичким странкама (2009) нормирају се политичка права 
националних мањина у Републици Србији. Њиме се даје могућност нацио-
налним мањинама да активно оснивају своје мањинске партије и учествују 
у политичком и јавном животу. Овим законом се предвиђају и посебни, бла-
жи услови за оснивање политичке партије националне мањине.

Kривичноправна заштита права националних мањина обезбеђена је 
Kривичним закоником Републике Србије, који предвиђа три кривична дела: 
повреду равноправности (чл. 128), повреду права употребе језика и писма 
(чл. 129), те расну и другу дискриминацију (чл. 387). Прописан је и читав 
низ кривичних дела против људских права и слобода, као што су: повреда 
слободе изражавања националне или етничке припадности (чл. 130), по-
вреда слободе исповедања вере и вршења верских обреда (чл. 131), повреда 
слободе говора и јавног иступања (чл. 148), спречавање политичког, синди-
калног и другог удруживања и деловања (чл. 152) и др. Изменама Kривич-
ног законика од 2009. измењен је и члан 387, који забрањује расну и другу 
дискриминацију. Додата су два нова става која инкриминишу промоцију и 
позивање на мржњу, насиље и дискриминацију и јавне претње за извршење 
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кривичних дела према лицу или групи лица на основу неког њихова личног 
својства (Гавриловић, Петрушић, 2011: 431).

Поред наведених закона, заштита националних мањина гарантована је и 
другима законима, као што су: Закон о утврђивању надлежности аутономне 
покрајине (тзв. Омнибус закон) (2002), Закон о јавном информисању (2003), 
Закон о радиодифузији (2002), Закон о избору народних посланика (2000), 
Закон о црквама и верским заједницама (2006), Закон о основној школи 
(2005), Закон о средњој школи (2005) као и процесни закони.

Иако постоје одређени недостаци у законодавној политици заштите на-
ционалних мањина, у Републици Србији направљен је велики помак. Kао 
што се може видети, постоје и основни закони који уређују ову област, али и 
низ других закона који се баве питањем заштите националних мањина. Kроз 
законске норме, тачно се могу препознати међународни стандарди заштите 
националних мањина који су постали део националног законодавства Репу-
блике Србије. Преузимањем тих стандарда, сигурно ће се и даље повећавати 
степен заштите националних мањина. Задовољавајући законодавни оквир у 
будућности се мора више примењивати у пракси, морају се образовати по-
себне комисије које ће пратити примену закона и које ће бити задужене да 
захтевају промену одређених чланова, допуну постојећег закона, доношење 
новог или укидање одређеног закона из области мањинских права и слобо-
да. Закони, поред добрих међународних стандарда, морају препознавати и 
реалне потребе мањинског становништва, које произилазе из њихових спе-
цифичности и националне посебности, али и стварне могућности државе.

ЗАKЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Поштовање основних људских права и слобода, као и заштита нацио-
налних мањина, најважнији су фактори стабилности, безбедности и демо-
кратског развоја сваке државе. Суштина зашите националних мањина јесте 
недискриминација, једнакост, забрана асимилације и пружање додатних 
права којим се обезбеђује очување језичког, верског и културног идентитета 
националних мањина. Без развијеног законодавног и институционалног си-
стема заштите националних мањина, као и одговарајуће политичке културе, 
нема ни озбиљних услова за остваривање и побољшање статуса национал-
них мањина. Сви покушаји да се међународним правилима, међудржавним 
споразумима и националним законодавствима прошире и гарантују права 
националних мањина, остаће без дејства ако нису осигурани владавина 
права, демократија и етничка сарадња између становиштва једне државе. 
Од 2000. године Република Србија се налази у процесу демократске транс-
формације, чији је циљ успостављање демократског друштва и владавине 
права. Активно укључивање припадника националних мањина у овај про-
цес и дефинисање и спровођење државне мањинске политике имају велики 
значај за успех процеса демократизације. У односу на период пре 2000. годи-
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не, можемо рећи да је Србија доста напредовала на пољу заштите људских и 
мањинских права. Општа демократизација друштва и европске интеграције 
довели су до промене и статуса националних мањина. Правни систем ма-
њинске заштите у Републици Србији прилично је детаљан и комплексан. 
Легислатива садржи обиман каталог права која су резервисана за национал-
не мањине, али, и поред обимне регулативе и широког каталога мањинских 
права, у пракси та права нису у потпуности и доследно остварена. Анали-
зом Устава Републике Србије, као и различитих закона који уређују питања 
заштите националних мањина, можемо утврдити да за адекватну примену 
права није довољан само уставни или законски оквир већ је потребна и ње-
гова разрада посебним подзаконским актима. У многим областима такви 
акти недостају, услед чега је отежана или онемогућена примена мањинских 
права. Томе у прилог говори и чињеница да се на територији Републике 
Србије, у њеним различитим деловима, различито примењују закони и да 
је положај националних мањина различит. Евидентна је разлика између 
Војводине и осталог дела државе. Наиме, у Војводини правно егзистира ве-
лики број покрајинских аката којима се даље разрађују и дефинишу посебна 
мањинска права, док у другим деловима Републике Србије ти подзаконски 
акти не постоје. Области образовања, информисања, службене употребе 
језика и заштита културе националних мањина треба да буду детаљније 
разрађени у посебним подзаконским актима. Садашње норме о мањинским 
правима не могу обухватити све појединости које се односе на права на-
ционалних мањина; често су двосмислене и изазивају конфузију, како код 
оних који треба да их примењују, тако и код самих националних мањина. 
На путу ка европским интеграцијама, право је време да се изврши ревизија 
постојећих закона који се односе на права националних мањина, али и да се 
донесу квалитетни, свеобухватни и јасни закони, којим ће мањинска права 
испунити сврху и циљ свог постојања. Футуристичка размишљања указују 
да ће са порастом општег благостања неминовно доћи до промене позиције 
државе према конкретном грађанину, без обзира да ли је он припадник ма-
њине или већине, што ће свакако битно утицати на превазилажење бројних 
постојећих проблема везаних за националне мањине, на посебна мањинска 
права, као и њихов однос са припадницима већинског народа.
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NATIONAL MINORITIES IN SERBIA AND THEIR SYSTEM OF PROTECTION

SUMMARY

Due to its specific geographical location, historical heritage, demographic develop-
ment and the constant migration of population and socio-economic and political 
circumstances, the Republic of Serbia has always been a multinational and mul-
ti-confessional state, which is why minority issues and inter-ethnic relations were 
good and are of exceptional importance. Ethnic minorities occupy an important 
place in the total population of the Republic of Serbia. In central Serbia, one in 
ten, and in Vojvodina every third person is a member of a national minority. The 
system of protection of national minorities in the Republic of Serbia has been de-
veloped already during the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Since then, 
Serbia has gone through different stages of the protection of national minorities. In 
the past period, the Republic of Serbia conducted the ratification of a large number 
of international documents of universal and regional type, which, among many, 
guarantees the special minority rights. Mechanisms and standards for the protec-
tion of national minorities that have been developed within the framework of the 
United Nations, OSCE, Council of Europe and other international organizations 
have become an integral part of the national legislation of the Republic of Serbia. In 
addition, in Republic of Serbia are established special institutions whose exclusive 
jurisdiction is the protection of national minorities and the promotion of specific 
minority rights. In this way have been combined two forms of protection of na-
tional minorities, legislative and institutional, which in the past period in practice 
gave good results and led to greater integration of national minorities. In favor of 
these facts are the reports of relevant world factors (UN, Amnesty International, 
Human Rights Watch, OSCE, European Commission, US Department of State, the 
Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, etc.) In which it clearly states 
that the Republic of Serbia has made progress in the field of protection of rights of 
national minorities. 
Key words: Ethnic minorities, minority rights, minority protection system, the 
census
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СИСТЕМ АЗИЛНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак: Данас се Европа сусреће са проблемом повећаних миграција и 
избегличком кризом. Републику Србију мигранти не посматрају као земљу 
„крајње дестинације“, већ само као транзитну на путу ка земљама западне и 
централне Европе. Због позиције коју заузима на западнобалканској рути, 
подноси велики терет због миграцијских токова којима је изложена. Сход-
но међународним нормама и стандардима, Република Србија има обавезу да 
пружи помоћ лицима којима је помоћ потребна. Предмет рада јесте приказ 
система азилне заштите Републике Србије. Азилни систем почео је да функ-
ционише 1. априла 2008. године, са почетком примене Закона о азилу. У раду 
се анализирају најбитнији елементи азилне заштите. На почетку се указује на 
правне акте који представљају нормативни оквир, као и на права и обавезе 
тражиоца азила, која су прецизно одређена Законом о азилу. Затим се акценат 
ставља на поступак за добијање азила. Даље се у раду разматра питање ин-
ституција које су надлежне да спроводе политику азила у Републици Србији. 
Кључне речи: азил, тражиоци азила, азилни поступак, миграције, избеглич-
ка криза 

УВОД

Европске државе су последњих година изложене највећем избегличком 
таласу после Другог светског рата. Тешка хуманитарна криза проузрокова-
ла је велика мигрантска кретања ка Европи. 

Велики прилив миграната и избеглица државе транзита ставља пред 
изазове различите врсте: политичке, економске, безбедносне. Миграције 
могу постати претња и безбедносни проблем земљама у које одлазе и кроз 
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које пролазе, а могу и негативно утицати на односе између суседних земаља 
(Симеуновић, 2015: 4).

Република Србија се од 2011. године суочава са порастом броја миграната 
који се на путу ка земљама крајње дестинације задржавају на њеној терито-
рији. Разлог томе, између осталог, огледа се и у чињеници да се наша земља 
граничи са земљама Европске уније. Ипак, одређени број лица који легално 
или илегално уђе на територију Србије изрази намеру за тражењем азила. 
На тај начин стичу легалан основ за боравак на територији Републике Срби-
је, чиме се мења њихов положај, јер постају носиоци законом гарантованих 
права у азилном поступку. Прилив миграната је нагло повећан половином 
2015. године, када је дневно по неколико стотина, па и хиљада миграната 
прелазило на њену територију. Зато је Влада Републике Србије у септембру 
2015. године донела План реаговања у случају повећаног прилива миграна-
та, којим се утврђују надлежни органи, организације и институције, као и 
задаци, мере и активности, које ће извршавати у случају повећаног прилива 
миграната. Предвиђено је да се План ажурира на сваких шест месеци (Влада 
Републике Србије, 2015а: 4).

За нашу земљу од значаја је западнобалканска рута која заправо има два 
миграциона тока. Први се односи на мигранте из азијских и делимично 
афричких земаља који у земље Западног Балкана долазе преко Турске, Грчке 
и Бугарске, па одлазе даље ка земљама крајње дестинације – централне и 
западне Европе. Други ток важи за мигранте који су грађани западноевроп-
ских земаља. Република Србија је прва држава у региону у којој је дошло до 
повећања броја евидентираних ирегуларних миграната, али и лица која су 
изразила намеру да траже азил, а све то као последица неповољних околно-
сти за прихват миграната у Грчкој (Липовац, Ђурић, 2015: 73).

ПРАВНИ ОКВИР АЗИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Када је реч о правном оквиру, Република Србија је уговорница Конвен-
ције Уједињених нација о статусу избеглица из 1951. године и Додатног 
протокола о статусу избеглица из 1967. године. Имајући у виду одредбу 
Устава која предвиђа да су „општеприхваћена правила међународног права 
и потврђени међународни уговори саставни део правног поретка Републике 
Србије и непосредно се примењују“ (Устав Републике Србије, чл. 194 ст. 4), 
произилази да су међународне норме обавезујућег карактера и део правног 
оквира који се односи на заштиту ових лица.

У новембру 2007. године донет је Закон о азилу, који је почео да се при-
мењује 01.04.2008. године, а којим се прописују начела, услови и поступак за 
добијање и престанак азила, као и положај, права и обавезе тражиоца азила 
и лица којима је признато право азила у Републици Србији. 

Од значаја је Закон о странцима, као и Закон о управљању миграцијама 
који разликује спољну и унутрашњу миграцију. Спољна постоји у случају 
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добровољног или принудног напуштања државе порекла или боравка у 
циљу привременог боравка или сталног настањења у Републици Србији, и 
у случају добровољног или принудног напуштања Републике Србије ради 
привременог боравка или сталног настањења у другој држави. Ако се ради о 
промени пребивалишта унутар територије Републике Србије, односно про-
мене места боравка унутар територије Републике Србије, и ако је до про-
мене дошло принудним путем, реч је о унутрашњим миграцијама (Закон о 
управљању миграцијама, чл. 2 ст. 1).

Категорији миграната који добровољно мењају место боравка или држа-
ву порекла припадају радници мигранти, мигранти услед закључења брака, 
школовања или из других разлога. У категорију миграната који принудно 
напуштају место боравка или државу порекла убрајају се избеглице, тра-
жиоци азила, жртве трговине људима, повратници по основу споразума о 
реадмисији и сви ирегуларни мигранти којима је живот угрожен (Centar za 
zaštitu i pomoć tražiocima azila, 2013: 4).

Република Србија угроженим мигрантима може пружити три облика за-
штите: привремену заштиту, избегличку заштиту и супсидијарну заштиту. 
Привремена заштита се, сходно одредбама Закона о азилу, може пружити у 
случају масовног доласка лица из државе у којој се њихов живот, безбедност 
или слобода угрожава насиљем општих размера, спољном агресијом, уну-
трашњим оружаним сукобима, масовним кршењем људских права или дру-
гим околностима које озбиљно нарушавају јавни поредак. О привременој 
заштити одлучује Влада и може трајати најдуже годину дана, осим уколико 
након истека тог периода и даље постоје разлози за привремену заштиту, 
када се може продужити (Закон о азилу, 2007., чл. 36 ст. 1 и 5).

Супсидијарну заштиту такође прописује Закон о азилу, и она се може 
одобрити странцу који би у случају повратка у државу порекла био изложен 
мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању, или би његов живот, 
безбедност или слобода били угрожени насиљем општих размера изазва-
ним спољном агресијом или унутрашњим оружаним сукобима, или масов-
ним кршењем људских права (Закон о азилу, 2007., чл. 2 ст. 8).

Избегличка заштита може се доделити странцу због оправданог страха 
од прогона због своје расе, пола, језика, вероисповести, националне при-
падности, или припадности некој посебној друштвеној групи, или због по-
литичких уверења, који се не налази у држави порекла и није у могућности, 
или због тог страха не жели да се стави под заштиту те државе. Овај облик 
заштите може се одобрити и лицу без држављанства које се налази изван 
државе свог претходног сталног боравка, и које не може, или због тог страха 
не жели да се врати у ту државу (Закон о азилу, 2007., чл. 2 ст. 5).

Азил представља право на боравак и заштиту које има странац коме је 
на основу одлуке надлежног органа који је одлучивао о његовом захтеву 
за азил у Републици Србији одобрено уточиште или други облик заштите 
предвиђен Законом о азилу (Закон о азилу, 2007., чл. 2 ст. 1). Азил је, дакле, 
шири појам од уточишта, које се дефинише као право на боравак и заштиту 
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која се даје избеглици на територији Републике Србије за кога надлежни 
орган утврди да је његов страх од прогона у држави порекла оправдан.

Пријем и збрињавање тражиоца азила ближе се уређује Правилником о 
кућном реду у центру за азил, Правилником о условима смештаја и обез-
беђивању основних животних услова у Центру за азил, Правилником о 
здравственим прегледима лица која траже азил приликом пријема у Центар 
и Правилником о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је 
одобрен азил.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТРАЖИОЦА АЗИЛА

Основна претпоставка за остваривање демократског домашаја људских 
права огледа се у недискриминацији грађана, односно у чињеници да свим 
грађанима људска права морају бити подједнако доступна (Марковић, 2006: 
564). У односу према странцима не сме се поступати испод међународног 
минимума, односно, странац мора бити заштићен од самовоље и правне не-
сигурности (Димитријевић, Поповић, Папић, Петровић, 2007: 299). У складу 
са тим, чланом 17 Устава Републике Србије прописано је да странци, у скла-
ду са међународним уговорима, имају у нашој земљи сва права гарантована 
уставом и законом. Изузетак су она права која сходно уставу и закону при-
падају искључиво држављанима Републике Србије. У том контексту, имају 
право на поштовање основних људских права, као што су право на живот, 
право на слободу и безбедност, право на заштиту од мучења, нехуманог и 
понижавајућег поступања и кажњавања, право на слободу мисли, савести, 
вероисповести и друго.

Права тражиоца азила јасно су одређена Законом o азилу. Према одред-
бама поменутог закона, тражилац азила има следећа права:

• Право да легално борави на територији Републике Србије док траје 
азилни поступак, а по потреби може боравити и у Центру за азил;

• Право на здравствену заштиту;
• Право на бесплатно основно и средње образовање и право на соци-

јалну помоћ;
• Право да се слободно креће на територији РС, осим у ситуацијама 

када се кретање може ограничити;
• Право на идентификациону исправу, односно право на привремену 

личну карту за лице које тражи азил (Закон о азилу, 2007., чл. 39 ст 1, 
чл. 40, чл. 41, чл. 51, чл. 60).

Посебне обавезе тражиоца азила такође су уређене Законом о азилу, и то 
чланом 47 у којем је предвиђено да је лице које тражи азил обавезно:

• Да се придржава мера ограничења кретања, уколико су такве мере 
одређене;

• Да о свакој промени адресе писменим путем обавести Канцеларију за 
азил, и то у року од три дана од промене адресе;
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• Да поштује кућни ред, ако је смештено у Центар за азил;
• Да се одазива на позиве и сарађује са Канцеларијом за азил и другим 

надлежним органима у свим фазама поступка азила;
• Да овлашћеном службенику преда своја идентификациона документа, 

путну исправу и друга документа која могу бити релевантна за његову 
идентификацију;

• Да сарађује са овлашћеним службеницима приликом његове реги-
страције и током здравственог прегледа;

• Да не напушта територију Републике Србије до окончања поступка за 
добијање азила;

• Да напусти центар за азил по доношењу коначне одлуке о захтеву за 
азил.

ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ АЗИЛА

Да би странац могао да поднесе захтев за азил, неопходно је да се нађе 
под јурисдикцијом надлежних органа одређене државе, углавном припад-
ника Министарства унутрашњих послова. Најчешће странац легално или 
илегално уђе на територију једне државе, а онда пред представницима ње-
них органа изражава намеру да тражи азил.

Према одредбама Закона о азилу, странац може приликом граничне кон-
троле на уласку у Републику Србију, или унутар њене територије, усменим 
или писменим путем да изрази намеру да тражи азил пред овлашћеним 
полицијским службеником. Странац се након тога евидентира и упућује 
да се у року од 72 сата јави овлашћеном службенику Канцеларије за азил, 
односно Центра за азил. Евидентирање се врши издавањем прописане по-
тврде која садржи личне податке које је странац дао о себи, или податке 
који су утврђени на основу расположивих исправа и докумената које има 
са собом. Потврда представља доказ да је странац изразио намеру да тражи 
азил и да има право боравка у трајању од 72 сата (Закон о азилу, 2007., чл. 
22 и 23). Садржина потврде одређена је Правилником о садржини и изгледу 
обрасца захтева за азил и исправа које се могу издавати тражиоцима азила 
и лицима којима је одобрен азил или привремена заштита. Према Правил-
нику, потврда се издаје у три примерка, од којих се први издаје странцу, 
други доставља Канцеларији за азил, док трећи остаје у архиви организаци-
оне јединице Министарства унутрашњих послова у којој је потврда издата. 
Након што му је издата потврда, странац је обавезан да се у року од 72 сата 
јави Центру за азил ради добијања смештаја или Канцеларији за азил ради 
добијања одобрења за боравак на приватној адреси (Закон о азилу, 2007., чл. 
39 ст. 4). Према подацима Комесаријата за избеглице и миграције, у 2015. 
години 579.518 лица изразило је намеру да тражи азил у Републици Србији. 
Највећи број тражиоца азила долазио је из Сирије (52,1%) и Авганистана 
(27,82). Највећи прилив запажен је од маја месеца, тако да је укупан број 
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лица која су изразила намеру да траже азил у нашој земљи у 2015. години 
скоро 35 пута већи него у 2014. години (Влада Републике Србије, 2015б: 43).

Затим следи регистрација странца и чланова његове породице, коју врши 
овлашћени службеник Канцеларије за азил, а која обухвата: утврђивање 
идентитета, фотографисање, узимање отисака прстију и привремено задр-
жавање свих исправа и докумената који могу бити од значаја у поступку 
азила, о чему се странцу издаје потврда. Странац који поседује пасош, личну 
карту или други идентификациони документ, дозволу боравка, визу, извод 
из матичне књиге рођених, путну карту, односно другу исправу или какво 
писмено значајно за поступак добијања азила, дужан је да их приложи при-
ликом регистрације или подношења захтева за азил, а најкасније до саслу-
шања (Закон о азилу, 2007., чл. 24 ст. 1 и 2).

Поступак за давање азила покреће се подношењем захтева за азил овла-
шћеном службенику Канцеларије за азил на прописаном обрасцу у року од 
петнаест дана од дана регистрације, с тим што се рок у оправданим случаје-
вима може продужити на захтев странца. Пре подношења захтева, странац 
ће се поучити о његовим правима и обавезама, а посебно о праву на боравак, 
бесплатног преводиоца, правну помоћ и на приступ УНХЦР-у. Након тога 
приступа се саслушању, а лице које тражи азил саслушава лично овлашћени 
службеник Канцеларије за азил у најкраћем року. Лице које тражи азил може 
бити саслушано више пута, а само саслушање може бити тонски снимљено, 
уколико се претходно о томе обавести лице које тражи азил. Предвиђено је 
и да саслушању могу присуствовати правни заступник лица које тражи азил 
и представник УНХЦР-а, уколико се томе не противи тражилац азила. Циљ 
саслушања јесте утврђивање чињеница од значаја за одлучивање о захтеву 
за азил, а нарочито идентитет лица које тражи азил, разлоге на којима се 
заснива захтев за азил, кретање лица које тражи азил након напуштања др-
жаве порекла и да ли је лице које тражи азил већ тражило азил у некој другој 
држави (Закон о азилу, 2007., чл. 25 ст 1 и 2 и чл. 26).

Од укупно 579.518 лица која су изразила намеру да траже азил, свега 669 
је регистровано, а 586 лица, односно 0,1% од укупног броја лица, поднело је 
захтев за азил. За највећи број лица поступак је обустављен, а разлог томе 
огледа се у чињеници да већина лица наставља да мигрира даље, не сачекав-
ши притом првостепену одлуку о захтеву за азил (Влада Републике Србије, 
2015б: 43).

Након спроведеног поступка, Канцеларија за азил може донети две 
одлуке. Одлуку којом усваја захтев за азил и странцу признаје право на 
уточиште или му додељује супсидијарну заштиту; или може донети одлуку 
којом одбија захтев за азил и налаже странцу да, уколико нема други основ 
за боравак, у одређеном року напусти територију Републике Србије. Одлука 
о усвајању или одбијању захтева за азил односи се и на чланове породи-
це избеглице који нису поднели захтев за азил. Могуће је и да, у законом 
предвиђеним случајевима, Комисија за азил донесе одлуку о обустављању 
поступка за азил (Закон о азилу, 2007., чл. 37).
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Чланом 28 Закона о азилу прописано је да ће Канцеларија за азил донети 
решење којим се странцу признаје право на уточиште, односно додељује 
супсидијарна заштита, када утврди да подносилац захтева за азил испуњава 
све услове за стицање права на уточиште или доделу супсидијарне заштите, 
ако не постоје разлози за ускраћивање права на уточиште. Странцу ће 
се одбити захтев за азил уколико се утврди да је захтев неоснован или да 
постоје законом предвиђени разлози за ускраћивање права на азил (Закон 
о азилу, 2007., чл. 29). Сматра се да је захтев за азил неоснован уколико се 
утврди да лице које је поднело захтев не испуњава услове за признавање 
права на уточиште или доделу супсидијарне заштите, а нарочито:

• Кад је захтев за азил заснован на неоснованим разлозима, на лажним 
подацима, фалсификованим исправама или документима, осим ако за 
то изнесе оправдане разлоге;

• Ако су наводи из захтева за азил, који се односе на чињенице битне 
за одлуку о азилу, у супротности са наводима датим приликом саслу-
шања лица које тражи азил, или другим доказима изведеним током 
поступка, односно ако се утврди да је захтев поднет са циљем да се од-
ложи депортација, да је лице дошло из економских разлога и слично;

• Ако лице које тражи азил одбија да да изјаву о разлозима за тражење 
азила, или је његова изјава нејасна, или не садржи наводе који указују 
на прогањање (Закон о азилу, 2007., чл. 30).

Разлози за ускраћивање азила прописани су чланом 31 Закона о азилу и, 
према њему, право на азил неће се признати лицу за које постоје озбиљни 
разлози да се сматра:

• Да је починио злочин против мира, ратни злочин или злочин против 
човечности, у складу са одредбама међународних конвенција донетих 
са циљем спречавања таквих злочина;

• Да је починио кривично дело које није политичког карактера, изван 
Републике Србије, пре него што је ушао на њену територију;

• Да је одговорно за дела супротна циљевима и принципима Уједиње-
них нација.

Разлог за ускраћивање азила представља и чињеница да лице ужи-
ва заштиту или помоћ неке од установа или агенција Уједињених нација 
УНХЦР-а. Законом је одређено и да се право на азил неће признати лицу 
коме су надлежни органи Републике Србије признали иста права и обавезе 
које имају држављани Републике Србије (Закон о азилу, 2007., чл. 31).

Предвиђена је могућност да се захтев за азил може још једном подне-
ти уколико странац, чији је претходни захтев за азил одбијен, располаже 
доказима да су се околности релевантне за признавање права на уточиште 
или додељивање супсидијарне заштите у међувремену битно измениле (За-
кон о азилу, 2007., чл. 32). До престанка азила може доћи услед разлога који 
доводе до укидања одлуке о давању азила и услед разлога који доводе до 
поништења одлуке о давању азила. Право на уточиште престаје укидањем 
одлуке о давању азила од стране Канцеларије за азил:
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Ако лице својом вољом поново ужива заштиту државе порекла;
• Ако је лице својом вољом поново стекло држављанство које је прет-

ходно изгубило;
• Ако је лице стекло ново држављанство и тиме ужива заштиту нове 

државе;
• Ако се лице својом вољом вратило у земљу коју је напустило или ван 

које је остало из страха од прогона или злостављања, или
Ако лице више не може да одбије заштиту своје државе порекла, јер су 

престале околности у вези са којима му је додељена заштита (Закон о азилу, 
2007., чл. 54).

Право на уточиште престаје када Канцеларија за азил по службеној ду-
жности поништи одлуку о давању азила из следећих разлога:

• Када је одлука о давању азила донета на основу неистинито приказа-
них чињеница, или на основу прикривања чињеница од стране тра-
жиоца азила, па због тога у тренутку подношења захтева за азил није 
испуњавао услове за добијање азила;

• Ако постоје разлози због којих би му иначе, по закону, право на уто-
чиште било ускраћено, да су били познати у тренутку подношења 
захтева за азил (Закон о азилу, 2007., чл. 56).

Законом о азилу прописани су случајеви у којима се одбацује захтев за 
азил, па Канцеларија за азил без испитивања може одбацити захтев уколико 
утврди:

• Да је лице које тражи азил могло да добије ефикаснију заштиту у др-
жави порекла, али на другом делу државе, осим ако околности указују 
да се није могло очекивати да то уради; 

• Да тражилац азила већ добија заштиту или помоћ од органа или тела 
Организације Уједињених нација, осим УНХЦР-а, или му је признат 
азил у другој држави;

• Да је лице које тражи азил држављанин треће државе;
• Да за лице које тражи азил постоји могућност да добије заштиту си-

гурне државе порекла, изузев уколико докаже да за њега није сигурна;
• Да је тражилац азила раније поднео захтев за азил држави која пошту-

је Женевску конвенцију и да је његов захтев одбијен, а у међувремену 
се нису промениле околности на којима се захтев заснивао и

• Да је тражилац азила намерно уништио путну исправу, идентифика-
циони документ, или друго писмено које је могло бити релевантно за 
одлучивање о азилу, осим ако не оправда уништавање писмена (Закон 
о азилу, 2007., чл. 33).

Могућа је и обустава поступка по службеној дужности ако лице које тра-
жи азил одустане од захтева за азил, напусти Републику Србију без одобрења 
Канцеларије за азил, без оправданог разлога не обавести Канцеларију за азил 
о промени адресе боравка у року од три дана од дана промене и на други на-
чин спречава уручење позива или других писмена. Поступак ће се обуставити 
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и ако тражилац азила, коме је прописно уручен позив, без оправданог разлога 
не приступи саслушању или одбије да да исказ. У одлуци о обустави поступка 
одређује се и рок у коме странац, који нема други основ за боравак на те-
риторију Републике Србије, исту мора да напусти. Тражилац азила има на 
располагању могућност да у року од три дана од престанка разлога због којих 
је дошло до неодазивања позиву за саслушање или неблаговремене пријаве 
промене адресе поднесе предлог за повраћај у пређашње стање, о којем одлу-
чује Канцеларија за азил (Закон о азилу, 2007., чл. 34).

У 2015. години Канцеларија за азил је донела 24 одлуке којима усваја за-
хтев за азил, 19 одлука којима се одбацује захтев за азил и 546 закључака о 
обустављању поступка јер су тражиоци азила, након подношења захтева за 
азил, напустили Центар за азил. У 2015. години је било 6 решења о одбијању 
захтева за азил (Влада Републике Србије, 2015б: 43).

Рок за жалбу на првостепену одлуку у поступку азила јесте општи и 
износи петнаест дана од дана пријема првостепене одлуке. Против одлуке 
Канцеларије за азил, тражилац азила има на располагању подношење жалбе 
Комисији за азил. Жалба се може поднети Комисији за азил и у случају када 
првостепени орган не одлучи о захтеву за азил, сагласно закону који уређује 
општи управни поступак.

 У 2015. години Комисији за азил уложено је 30 жалби против првосте-
пене одлуке и три жалбе поводом ћутања управе. У истом периоду, Коми-
сија за азил донела је 35 одлука поводом изјављених жалби и то: 25 одлука 
којима се усваја жалба, 8 одлука којима се одбија жалба, један закључак о 
одбацивању жалбе и један закључак о усвајању жалбе због ћутања управе. 
У једном предмету Комисија за азил одлучивала је у меритуму, односно о 
основаности захтева за азил (Влада Републике Србије, 2015б: 44).

НАДЛЕЖЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ АЗИЛА  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У циљу спровођења политике азила у Републици Србији укључени су 
органи државне управе, од којих треба посебно поменути Министарство 
унутрашњих послова и Комесаријат за избеглице и миграције. У овом про-
цесу учествују и друге институције, као што су Комисија за азил, Центри за 
социјални рад, као и Центри за азил који постоје у оквиру Комесаријата за 
избеглице и миграције.

Тражиоци азила и мигранти који улазе на територију Републике Србије 
први контакт најчешће остварују са припадницима Министарства унутра-
шњих послова. За ова лица је карактеристично да на територију Републи-
ке Србије улазе прелазећи граничну линију ван граничних прелаза, често 
користећи и услуге кријумчара. Надлежност Министарства унутрашњих 
послова огледа се и у надлежности Одсека за азил када је у питању првосте-
пени поступак азила.
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По жалбама на одлуке првостепеног органа одлучује Комисија за азил. 
Независна је у свом раду и одлучује већином од укупног броја чланова. Пред-
седника и осам чланова именује Влада на период од 8 година (Komesarijat za 
izbeglice Republike Srbije, 2012: 18).

Центри за азил у оквиру Комесеријата за избеглице и миграције надле-
жни су за обезбеђивање смештаја и основних животних услова за лица која 
траже азил дo окончања поступка. Комесеријат такође води евиденцију о 
лицима смештеним у центрима. 

У Републици Србији постоје два центра, и то Центар у Бањи Ковиља-
чи, који може да прихвати 100, и Центар у Боговађи, са капацитетом од 160 
лица. Имајући у виду да се број тражилаца азила повећао након 2011. године 
када је основан Центар у Боговађи, закључком Владе 2013. године одређени 
су објекти у Обреновцу, као и објекти на територији општина Сјеница и 
Тутин за привремени смештај и обезбеђивање основних животних услова 
лицима која траже азил у Републици Србији. Потреба за већим капаците-
тима још једном се јавила 2014. године, па су у Београду одређени објекти за 
привремени смештај и обезбеђивање основних животних услова лица која 
траже азил у Републици Србији (Центри за азил у Републици Србији 2016). 
Такође, у јуну 2015. године Влада је донела Закључак којим се одређује обје-
кат у Прешеву за прихват, обраду и смештај миграната (Влада Републике 
Србије, 2015а: 1). Привремени прихватни центар основан је и у Суботици у 
новембру исте године, који може пружити смештај за 150 лица. 

Центар за социјални рад такође учествује у спровођењу азилне поли-
тике, тиме што, као орган старатељства, поставља старатеља малолетним 
тражиоцима азила без пратње и пословно неспособним лицима која немају 
законског заступника, пре подношења захтева за азил. Законом о азилу про-
писано је и обавезно присуство старатеља приликом саслушања у поступку 
азила (Закон о азилу, 2007., чл. 16).

ЗАКЉУЧАК

Последњих година, миграције представљају озбиљан проблем за европ-
ске земље. Са истим проблемом суочава се и Република Србија, која спада у 
најсиромашније земље Европе, а подноси велики терет као транзитна земља 
на путу миграната ка крајњем одредишту.

Поштујући правне норме међународне заједнице, које делом предста-
вљају део њеног унутрашњег правног поретка, Република Србија чини ве-
лике напоре да успешно одговори на изазов повећаног прилива миграната 
на својој територији, који је посебно изражен од половине 2015. године.

Основу правног оквира азилне заштите представља Закон о азилу, који 
је донет у новембру 2007. године, а почео да се примењује у априлу следеће 
године. Овај закон је у великој мери усклађен са европским прописима који 
регулишу питање азила.
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Њиме се уређују сва релевантна питања од значаја за азилну заштиту у 
целини. Нормама поменутог закона одређен је поступак за добијање азила, 
као и првостепени и другостепени органи надлежни за решавање у поступ-
ку азила. У првом степену о захтеву за азил одлуку доноси Канцеларија за 
азил, док жалбе на првостепну одлуку решава Комисија за азил. Међутим, у 
спровођењу политике азила, учествују и друге институције, као што су Ко-
месаријат за избеглице и Центар за социјални рад. Такође, законом су јасно 
назначена права и обавезе лица која траже азил, избеглица и лица којима је 
додељена супсидијарна заштита. 

Имајући у виду да миграције ка европским земљама показују тенденцију 
раста, можемо претпоставити да се у будућем периоду може повећати број 
лица којима ће Србија бити крајње одредиште. У том смислу, требало би 
више пажње посветити интеграцији лица којима је признато право на уто-
чиште, јер се стиче утисак да том питању није довољно посвећена пажња. 
Ипак, посматрано у целини, може се закључити да Република Србија успе-
шно одговара изазову са којим се суочава и да азилни систем добро функ-
ционише.
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SYSTEM OF ASYLUM PROTECTION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

SUMMARY

Today Europe is faced with the problem of increased migration and refugee crisis. 
Мigrants do not perceive the Republic of Serbia as “the final destination”, but only 
as a transit on the way to the countries of Western and Central Europe. Because of 
the position occupied by the West Balkan route, Republic of Serbia submits a huge 
burden because of the migration flows which it is exposed. In accordance with 
international norms and standards, the Republic of Serbia has an obligation to pro-
vide assistance to persons in need. The subject of the paper is to show the system 
of asylum protection of the Republic of Serbia. Asylum System began operating on 
April 1. 2008., with implementation of the Law on Asylum. This paper analyzes 
the most important elements of asylum protection. At the beginning points to the 
legal acts which are normative framework, as well as the rights and obligations of 
asylum seekers, which are precisely defined by the Law on Asylum. Afterwards, the 
emphasis is on the procedure for granting asylum. Furthermore, the paper discuss-
es the issue of institutions that are responsible to implement the policy of asylum 
in the Republic of Serbia.
Key words: asylum, asylum seekers, the asylum procedure, migration, refugee cri-
sis



351.96:355.40(497.11)
COBISS.SR-ID 512847029

ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ – 2016     393-410

Милош МИТРОВИЋ1, демонстратор
Универзитет у Београду, Факултет безбедности

ПАРЛАМЕНТАРНИ НАДЗОР СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак: Предмет овог рада представља покушај аутора да представи стање 
у области парламентарног надзора над службама безбедности у Републици 
Србији. Полазећи од дескрипције стања у овој области као циља истражи-
вања аутор је у раду анализарао нормативно-правни оквир и надзорне ме-
ханизме који Народној скупштини Републике Србије стоје на располагању, 
предуслове од којих зависи ефикасност парламентарног надзора уз посебан 
осврт на рад скупштинског Одбора за контролу служби безбедности кроз 
разматрање извештаја са седница и Одлука које је донео. 
Резултати до којих се дошло показују да је у највећој мери успостављен нор-
мативно-правни оквир за парламентарни надзор над службама безбедности, 
али да има простора да он буде додатно унапређен. Оно што је истакнуто 
као проблем јесте непостојање критеријума за избор компетентних чланова 
Одбора, што је повезано са политичком вољом, непостојање конкретнијих 
санкција у случају утврђивања неправилности у раду, недовољно прецизно 
разрађене процедуре у појединим подзаконским актима. На крају напоми-
њемо да оно што је до сада учињено на овом пољу свакако охрабрује да Репу-
блика Србија стреми ка уређеном демократском друштву.
Кључне речи: парламент, надзор, службе безбедности 

УВОД

Делокруг рада служби безбедности захтева примену посебних мера и 
поступака чија примена је посебно осетљиво питање, поготово онда када 
њихова примена није била у складу са позитивно-правним прописима који 

1 mitr.milos@gmail.com
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уређују дату област. У том случају долази до повреда грађанских права, али 
исто тако и до урушавања кредибилитета служби безбедности до којег им 
је итекако стало. Из тог разлога, државе предузимају надзор над службама 
безбедности; у овом нашем случају говоримо о парламентарном надзору. 
Парламентарни надзор мора обезбедити равнотежу између правног пона-
шања и одговорности служби безбедности са једне стране, и потребе слу-
жби за очувањем тајности у циљу ефикасности рада са друге. Предмет овог 
рада огледа се у сагледавању стања у области парламентарног надзора над 
службама безбедности у Републици Србији. Како се често може чути да се 
термин надзор поистовећује са контролом, пре него што кренемо даље, ва-
љало би се укратко одредити према овим појмовима.

НАДЗОР VS КОНТРОЛА

У Правном лексикону надзор се одређује као „делатност утврђивања да 
ли је одређено понашање у складу с нормама које га регулишу и примењи-
вање санкција ако није у складу“, затим као „посебна делатност посебних, 
тачно одређених државних органа на утврђивању незаконитости и приме-
ни санкција“, док је надзор у праву представљен као „утврђивање да ли је 
одређено понашање у складу с правном нормом и примена правних санкци-
ја уколико то није“ (Правни лексикон, 1964: 488).

С друге стране, етимолошки посматрано, појам контрола (фр. сontrole, 
енгл. сontrol) означава надзор, проверавање, надгледање, као и моћ, пре-
власт, владање нечим (Клајн, Шипка, 2007: 653). Из оваквог одређења види-
мо да су контрола и надзор представљени као синоними, што је чест случај, 
али они то заправо и нису.

Професор Зоран Томић истиче да „по правилу контрола значи исто што 
и надзор, али је могуће и нијансирање тог значења“ (2001: 11). Према њему 
и надзор и контрола подразумевају субординацију њихових вршилаца, од-
носно утицај органа који врши контролу/надзор над оним који је предмет 
контроле/надзора (Томић, 2001). Међутим, разлика је у томе што је надзор 
ипак шири и трајни процес од контроле, која је његов саставни део. У том 
смислу, Томић закључује да је надзор без контроле могућ и остварив, али 
недововољно ефикасан, јер је контрола та која доводи до најдубљег захвата у 
надзирану (контролисану) област (Томић, 2001: 11). На дистинкцију између 
појма надзора и контроле наилазимо и у студији Европског парламента о 
парламентарној контроли безбедносних и обавештајних агенција у Европ-
ској унији (Wills, et all., 2011). Према овој студији, појам надзора се односи 
на евалуацију рада организације у односу на утврђене критеријуме и, на 
основу тога, давање одређених препорука и налога у циљу побољшања рада 
организације. Са друге стране, управљање и контрола пак подразумевају 
директно учешће у процесу доношења одлука које се односе на политику и 
праксу организације (Wills, et all., 2011: 41; Роквић, 2012: 47). 



395

ПАРЛАМЕНТАРНИ НАДЗОР СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

С обзиром на то да Народна скупштина Републике Србије (у даљем 
тексту НСРС) врши надзорну функцију над службама безбедности, према 
нормативно-правним актима, у даљем раду биће коришћен термин надзор, 
односно парламентарни надзор.

ПАРЛАМЕНТАРНИ НАДЗОР СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – ПРЕДУСЛОВИ ЗА ЕФИКАСНОСТ НАДЗОРНЕ ФУНКЦИЈЕ

У Великом речнику страних речи и израза парламент (фр. parlement) 
означава највиши законодавни орган који доноси одлуке о државној поли-
тици, али он се овде одређује и путем синонима као народна скупштина, 
изабрана на слободним вишестраначким изборима (Клајн, Шипка, 2007: 
894). Тако је у Републици Србији званични назив парламента Народна 
скупштина Републике Србије (НСРС), која је највише представничко тело, 
носилац уставотворне и законодавне власти, састављена од 250 народних 
посланика који се бирају на непосредним изборима. Народној скупштини 
Републике Србије Уставом је додељена надлежност надзора над службама 
безбедности која је ближе уређена нижим правним актима.

Парламентарни надзор заузима посебно место у обезбеђивању потпуно 
отвореног и одговорног развоја служби безбедности. Када не би било пар-
ламентарног надзора, постојала би озбиљна опасност да службе безбедно-
сти погрешно протумаче своју мисију и да, делујући попут државе у држави, 
додатно оптерете неретко оскудне државне буџете или пак да постану би-
тан фактор у остваривању политичког, привредног и сваког другог утицаја. 
Стога, ниједно подручје државне активности не би смело бити затворено 
за парламент, а нарочито не подручје рада служби безбедности. Да би уоп-
ште могао да одговори захтевима надзора, парламент мора имати добар 
формални оквир и овлашћења за рад (квалитетна и законски дефинисана 
надзорна овлашћења), људски и материјални потенцијал, али и изражену 
политичку вољу да надзор заиста и врши (Born & Leigh, 2005). 

Када говоримо о формалном оквиру надзорне функције НСРС, профе-
сор Мирослав Хаџић њене изворе проналази у следећим члановима Устава 
Републике Србије: члан 3 (владавина права); члан 4 (подела власти, равно-
тежа и међусобна контрола три гране власти); члан 19 (јемство неотуђивих 
људских и мањинских права); члан 20 (могућност ограничења људских и 
мањинских права); члан 27 (право сваког на слободу и безбедност); члан 
40 (неповредивост стана); члан 41 (тајност писама и других средстава оп-
штења); члан 42 (зајамченост заштите података о личности); члан 51 (право 
на обавештеност); члан 92 (државна ревизорска институција за контролу 
буџета) (Хаџић, 2008: 32). Наравно, ово је базично утемељење надзорне 
функције НСРС, садржано у највишем правном акту (Уставу), али свеобу-
хватнију разраду надзорне фунције НСРС проналазимо у правним актима 
ниже правне снаге, који сви заједно чине нормативно-правни оквир парла-
ментарног надзора служби безбедности у Републици Србији.
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Као један од кључних предуслова ефикасности парламентарног надзора 
над службама безбедности свакако јесте и стручност расположивих људ-
ских ресурса. Ефикасан парламентарни надзор служби безбедности захтева 
експертизу и ресурсе унутар парламента, или захтева да му буду на распола-
гању. Међутим, унутарпарламентарна експертиза ретко достиже експерти-
зу Владе и служби безбедности. У већини случајева парламенти имају веома 
мало, ако уопште и имају, истраживачко особље, док Влада може да се осло-
ни на особље министарства одбране и других министарстава која се баве 
безбедносним питањима (Роквић, 2012: 78). Уз то, посланици су изабрани 
с ограниченим мандатом, док цивилно и војно особље углавном целокупну 
каријеру проводе у службама безбедности. 

Питање компетенција и стручности чланова Одбора за контролу служби 
безбедности (у даљем тексту Одбор) јако је важно. Актуелни сазив Одбора 
има 9 чланова и 9 заменика чланова. Увидом у њихов образовни профил 
долазимо до података да само 3 члана и 2 заменика чланова долазе из сфе-
ре правних, политичких и безбедносних наука.2 Овакво стање је у најмању 
руку „алармантно“ и свакако да би тај број требало да буде већи, на шта би 
политичке странке требало да обрате пажњу приликом делегирања својих 
посланика у овај Одбор.

Као предуслов, политичка воља посланика да користе расположива 
средства и механизме кључни је услов ефикасног парламентарног надзора. 
Мањак политичке воље за контролу (надзор) може бити изазван строгом 
страначком дисциплином (Роквић, 2012: 79). Страначка (партијска) дисци-
плина не дозвољава представницима већине у НСРС да износе критике на 
рад служби безбедности. На тај начин, активности народних посланика све 
су мање индивидуалне, а све више колективне. Народни посланици тако 
престају да буду одговорни бирачима, већ су одговорни странци чији су чла-
нови. Такође, овде не треба занемарити ни активности опозиционих стра-
нака које покушавају да опструишу и дискредитују рад служби безбедности, 
без намере да похвале њихов рад (Радивојевић, 2013: 486). Поред страначке 
дисциплине, мањку политичке воље за контролом (надзором) доприноси и 
незаинтересованост изборног тела за питања безбедности, због чега посла-
ници сматрају да, у смислу поновног избора, бављење тим питањима није 
вредно пажње (Роквић, 2012: 80). Због комплексности овог проблема, према 
неким мишљењима, јачање политичке воље да се врши надзор најтеже је 
унапредити, а мере које се предузимају у циљу да се стање поправи захтевају 
дужи временски период (Миленковић и сар., 2011: 27).

Као један од битних фактора који свакако треба споменути, а који одре-
ђује успех овог вида надзора, јесте време које се народним посланицима 
оставља на располагању. Наиме, када су сви претходно наведени предусло-
ви у највећој мери задовољени, онда је време тај чинилац од кога зависи сам 

2 О персоналним и кадровским решењима Одбора за контролу служби безбедности види званични 
сајт НСРС, преузето 14. новембра 2016. са: http://www.parlament.gov.rs/народна-скупштина/састав/
радна-тела/одбори.91.13.html
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исход надзора. У интересу демократије и парламентаризма јесте то да сва 
акта која дотичу тако осетљива питања попут безбедности и људских права 
грађана морају пре усвајања бити стављена на јавну скупштинску распра-
ву, за коју је потребно одређено време. Наиме, веома је битно да парламент 
добија благовремене податке о владиним намерама и одлукама о безбедно-
сним питањима јер у супротном парламент неће имати јаку улогу у обли-
ковању њених одлука (Born et al., 2003: 73). Међутим, веома често народни 
посланици немају на располагању довољно времена ни за припрему, ни за 
спровођење надзора. У том случају ,,мало времена значи и површну кон-
тролу (надзор), која се претвара у формалност, и временом може да изгуби 
сваки смисао“ (Стајић, 2012: 143).

„Суптилнији“ услови за успех парламентарног надзора служби безбед-
ности јесу висок ауторитет и интегритет парламентараца и парламента 
уопште, пракса претпостављања ширег интереса уској партијској политици 
и дневнополитичким циљевима, специјализација појединих посланика и 
познавање стручне тематике из области рада служби безбедности, пошто-
вање безбедносне културе, систематичност у раду, коришћење квалитетних 
независних извора информација, сарадња са другим институцијама надзо-
ра (Јанковић, 2006: 3).

НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ОКВИР ПАРЛАМЕНТАРНОГ НАДЗОРА СЛУ-
ЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Република Србија је последњих година начинила значајан корак ка што 
целисходнијем нормативном регулисању парламентарног надзора служби 
безбедности. Парламентарни надзор служби безбедности најпре је регули-
сан Уставом Републике Србије (Службени гласник, бр. 98/2006), а непосред-
но и посредно бројним законима и подзаконским актима, као на пример: 
Законом о основама уређења служби безбедности (Службени гласник, бр. 
116/2007 и 72/2012), Законом о Безбедносно информативној агенцији (Слу-
жбени гласник, бр. 42/2002, 111/2009, 65/2014 – одлука УС и 66/2014), Зако-
ном о Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији (Службени гласник, 
бр. 88/2009, 55/2012 – одлукаУС и 17/2013), Законом о Народној скупштини 
Републике Србије (Службени гласник, бр. 9/2010), Пословником о раду На-
родне скупштине (Службени гласник, бр. 52/2010.) и другим подзаконским 
актима. 

У Уставу Републике Србије (чл. 99 ст. 1 тач. 6) стоји да је једна од надле-
жности Народне скупштине (НСРС) да надзире рад служби безбедности. 
Као највиши правни акт, Устав наравно не разрађује ближе начине на које 
НСРС врши надзор, већ је то регулисано законима и другим актима ниже 
правне снаге. Тако Закон о Народној скупштини ближе разрађује уставне 
надлежности НСРС, која у оквиру њих врши представничку, законодавну, 
изборну и надзорну функцију. У оквиру своје надзорне функције, НСРС на 
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основу овог Закона (чл. 15 ст. 3, тач. 2) врши надзор над радом служби бе-
збедности. У члану 53 ст. 1 тач. 14 таксативно је одређено који су поступци 
за доношење аката и други поступци у НСРС, а један од њих је поступак 
контроле и надзора над радом служби безбедности, те да се сви ти поступци 
ближе разрађују Пословником о раду Народне скупштине, (у даљем тексту 
Пословник НС). 

За одредбе Закона о основама уређења служби безбедности може се рећи 
да у највећој мери пружају добру нормативну основу за делотворан парла-
ментарни надзор служби безбедности. Ово је, у неку руку, изненађујуће ако се 
има у виду да је „Предлог закона око којег су се месецима ломила копља утвр-
ђен дословно преко ноћи“ (Драгишић, 2011: 234). У односу на друге законе из 
области националне безбедности који су били предмет дуготрајне и озбиљне 
стручне расправе, овде је услед брзог усвајања тај сегмент запостављен.

Законом о основама уређења служби безбедности (чл. 16 ст. 1) предви-
ђено је да НСРС обавља надзор над радом служби безбедности непосредно 
и преко надлежног скупштинског одбора. Начин на који је овим законом 
разрађена процедура надзора, као и наметнута ограничења3 у његовој ре-
ализацији, омогућавају постизање неопходног баланса између потребе за 
надзором и очувања оперативног интегритета служби безбедности. 

Да би систем спољног надзора био успешан и продуктиван, од суштин-
ског је значаја успостављање узајамне спреге са инструментима унутрашње 
контроле. Законом о основама уређења служби безбедности то није јасно 
регулисано, али је остављена могућност да се доношењем упутства или 
одлуке успостави одговарајућа спрега између парламентарног надзора и 
интерне контроле. То је и учињено доношењем Одлуке о начину на који 
Одбор за контролу служби безбедности остварује непосредни надзор над 
службама безбедности (НСРС, 2013а). На основу поменуте одлуке Одбор 
може затражити и податке који се односе на налазе унутрашње и буџетске 
контроле и интерне ревизије, чиме је практично на тај начин остварио везу 
између унутрашње контроле и парламентарног надзора (Лазић, 2013: 156).

У Закону о Безбедносно информативној агенцији (чл. 17 ст. 1), у делу који 
се односи на надзор рада, утврђено је да је директор Безбедносно информа-
тивне агенције (БИА) дужан да два пута годишње Народној Скупштини и 
Влади Републике Србије поднесе извештај о раду БИА и о стању безбедно-
сти Републике Србије. Из овога се изводи закључак да Закон садржи веома 
штуре одредбе када је надзор БИА у питању. Наиме, постојеће одредбе не 
омогућавају ефикасан и ефективан надзор над њеним радом, с обзиром на 
то да народни посланици имају ограничени увид у рад БИА, а неприхватање 

3 Закон о основама уређења служби безбедности је чланом 19. одредио да приликом спровођења 
непосредног надзора чланови Одбора од служби безбедности не могу тражити, нити добити податке 
о: идентитету садашњих и бивших сарадника службе; припадницима службе са прикривеним 
идентитетом; трећим лицима којима би откривање тих података могло да штети; методима 
прибављања обавештајних и безбедносних података; акцијама које су у току; начину примене 
посебних поступака и мера; подацима и информацијама које су прибављене разменом са страним 
службама и међународним организацијама; тајним подацима и информацијама других државних 
органа у поседу службе.
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извештаја директора, што је у садашњим политичким околностима немогу-
ће, не повлачи никакве последице. Пракса показује да је подношење изве-
штаја више задовољавање формалности, него што се на тај начин обавља 
нека озбиљна контрола и надзор њеног рада (Драгишић, 2011: 246).

У Закону о Војнобезбедносној (ВБА) и Војнообавештајној агенцији 
(ВОА), (чл. 52 ст. 1), у делу „надзор и контрола рада“, утврђено је да НСРС 
врши надзор над радом ВБА и ВОА у складу са одредбама Закона којима се 
уређују основе уређења служби безбедности Републике Србије.

Пословник НС, који је усвојен на седници одржаној 26. јула, а ступио на 
снагу 5. августа 2010. године, доноси једну веома значајну новину, а то је Од-
бор за контролу служби безбедности. На основу члана 46 овог Пословника 
уместо Oдбора за oдбрану и безбедност формирана су два нова парламен-
тарна тела: Одбор за одбрану и унутрашње послове (који има 17 чланова) и 
Одбор за контролу служби безбедности (који има 9 чланова).

МЕХАНИЗМИ НАДЗОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поред усвајања закона и разматрања значајних друштвених питања, 
надзорна функција спада у основне функције НСРС. У обављању те функ-
ције, њој на располагању стоји широк спектар механизама као што су: по-
сланичка питања, интерпелације, формирање анкетних одбора и комисија, 
јавна слушања, обавеза извештавања парламента о раду извршне власти, 
усвајање буџета. Најистакнутије место у поступку надзора над извршном 
власти имају специјализована парламентарна тела (тзв. Одбори) који над-
зиру спровођење одређених политика и рад органа на које се односе. У овом 
случају, рад служби безбедности надзире скупштински Одбор за контролу 
служби безбедности.

Као механизам надзора НСРС, посланичко питање је детаљно разрађено 
у Пословнику НС у члановима 204–216. Овај контролни инструмент огледа 
се у праву народних посланика да поставе питања поједином министру или 
Влади у целини из њихове надлежности и да на то питање добије одговор. 
Посланичко питање представља класично, најчешће примењивано средство 
путем кога парламент остварује надзор над радом Владе. Пословником НС 
детаљно се регулишу услови, предмет и време постављања посланичког 
питања, као и то да питања могу да буду поднета у усменом или писаном 
облику. Народним посланицима је омогућено да од председника НСРС, 
председника скупштинских одбора, министара и функционера у државним 
органима траже обавештења и објашњења о питањима из њихове надле-
жности. Пословник НС ово право народних посланика третира као кате-
горију која не зависи од поступка надзора над радом Владе, али се у пракси 
оно суштински нимало не разликује од праксе постављања посланичких 
питања. Због тога су обавештења и објашњења такође укључена као мода-
литет посланичких питања у скупштинској пракси Републике Србије. 
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Посланичка питања у парламенту о службама безбедности веома су 
осетљива питања и често се посланицима одговори на одређена питања 
ускраћују од стране ресорних министара под изговором да се ради о инфор-
мацији од државног значаја. Ово се може прихватити као чињеница, али не 
би смело бити стална пракса, с обзиром на то да се ради о народним посла-
ницима и парламенту. Ипак, чињеница је да питања народних посланика 
најчешће пружају члановима парламента могућност добијања одговора 
(правовремених и прецизних) и тако помажу парламенту да контролише 
примену закона о безбедности, а са друге стране, омогућава и члановима 
опозиције да учествују у расправи, што понекад може битно утицати на по-
литички програм Владе по питању безбедности.

Посланицима НСРС на располагању стоји и могућност упућивања ин-
терпелације. Интерпелација је процедура намењена добијању података и 
спровођењу контроле у класичном парламентарном систему. Интерпела-
цију упућује посланик – било министру да објасни нешто што је учинило 
његово министарство, било председнику владе по питању опште политике. 
Интерпелација има две суштинске особине: прва је подстицање расправе, а 
друга то што носи политичку санкцију, јер расправа кулминира гласањем 
о предлогу који изражава задовољство или незадовољство владиним обја-
шњењем, и у том смислу она није само средство добијања података него и 
непосредни облик надзора (Born et al., 2003: 78). Право посланика да под-
носе интерпелације обично гарантује устав или неки други основни закон 
једнаког значаја, док процедуру коју треба користити у уживању тог права 
одређује парламентарни пословник. У Пословнику НС (члан 220–227) стоји 
да се интерпелација у вези са радом Владе подноси председнику НСРС у 
писаном облику, и то најмање од стране 50 народних посланика. 

Подношењу интерпелације се приступа ради следећих циљева: а) доби-
јања од владе информација или додатних појашњења о питањима која се 
налазе на дневном реду дома и за која посланик који подноси интерпелацију 
жели да чује владино мишљење; б) отварања, уз пристанак дома, дебате о 
конкретном питању, током које се могу изразити и разменити мишљења о 
питању; в) „парламентарног утицаја“ на владу по питању неког проблема; 
г) постављања питања политичке одговорности владе или одређеног мини-
стра, тиме што се на крају дебате подноси предлог о изгласавању поверења 
или укора (Крстић, 2008). 

Следећи механизам контроле над службама безбедности огледа се у ек-
склузивном праву НСРС да разматра и усваја буџет. У том циљу је Послов-
ником НС 2010. године формиран Одбор за финансије, републички буџет и 
контролу трошења јавних средстава. Делокруг његове надлежности јесте да 
контролише примену републичког буџета и пратећих финансијских плано-
ва у смислу законитости, сврсисходности и ефикасности трошења јавних 
средстава, као и да разматра извештај Државне ревизорске институције, о 
чему подноси извештај са предлогом мера НСРС. Тако да парламент, од-
носно НСРС у нашем случају, има могућност да кроз четири главне фазе 



401

ПАРЛАМЕНТАРНИ НАДЗОР СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

буџетског циклуса (припрема буџета; одобравање буџета; извршење или 
потрошња и ревизија или преиспитивање) може ефикасно контролисати 
законитост и сврсисходност трошења средстава пореских обвезника (Born, 
Leigh, 2005).

Пословник НС је чланом 83 предвидео и регулисао механизам јавних 
слушања ради прибављања информација, односно стручних мишљења о 
предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих 
решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних 
за примену предлога акта или другог питања које је у надлежности одбора, 
као и ради праћења спровођења и примене закона, односно остваривања 
контролне функције НСРС.

Такође, чланом 68 предвиђено је да НСРС може да формира анкетни од-
бор или комисију ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања 
чињеница о појединим појавама или догађајима. У погледу чланства постоје 
разлике између анкетног одбора, који се формира из реда народних посла-
ника, и комисије, која поред народних посланика окупља и представнике 
органа и организација, научнике и стручњаке. Са друге стране, и анкетном 
одбору и комисији заједничко је то да не могу вршити истражне нити друге 
судске радње.

Због значаја који по питању надзора служби безбедности Републике Ср-
бије има, скупштински Одбор за контролу служби безбедности предмет је 
посебног поглавља.

ОДБОР ЗА КОНТРОЛУ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ

Одбор за контролу служби безбедности, као што је већ речено, формиран 
је Пословником НС усвојеним 2010. године, чиме је надзор над службама 
безбедности поверен посебном одбору. Одредбом овог Пословника, тачније 
чланом 66 као и чланом 16 Закона о основама уређења служби безбедно-
сти, утврђено је да Одбор има следеће надлежности: надзире уставност и 
законитост рада служби безбедности; надзире усклађеност рада служби бе-
збедности са стратегијом националне безбедности, стратегијом одбране и 
безбедносно-обавештајном политиком Републике Србије; надзире пошто-
вање политичке, идеолошке и интересне неутралности у раду служби бе-
збедности; надзире законитост примене посебних поступака и мера за тајно 
прикупљање података; разматра предлог буџетских средстава потребних за 
рад служби безбедности и надзире законитост трошења буџетских и других 
средстава за рад; разматра и усваја извештаје о раду служби безбедности; 
разматра предлоге закона, других прописа и општих аката из надлежности 
служби; покреће иницијативе и подноси предлоге закона из надлежности 
служби; разматра предлоге, петиције и представке грађана који су упућени 
Народној скупштини у вези са радом служби безбедности, предлаже мере 
за њихово решавање и о томе обавештава подносиоца; утврђује чињенице 
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о утврђеним незаконитостима или неправилностима у раду служби безбед-
ности и њихових припадника и о томе доноси закључке; извештава Народ-
ну скупштину о својим закључцима и предлозима.

Како би Одбор ефикасно деловао у складу са својим надлежностима, За-
кон о основама уређења служби безбедности је у члану 15 дефинисао начела 
на којима надзор над тим службама треба да почива. То су следећа начела: 
начело подређености и одговорности служби безбедности изабраним вла-
стима Републике Србије; политичке, идеолошке и интересне неутралности 
служби безбедности; обавезе служби безбедности да информишу јавност о 
извршавању својих задатака у складу са законом; дужности носилаца над-
зора над радом служби безбедности да обавештавају јавност о резултатима 
надзора; професионалне одговорности и оперативне самосталности при-
падника служби безбедности у извршавању добијених задатака и одговор-
ности руководилаца служби за рад истих.

Сам поступак надзора Одбор реализује преко директора служби. Зако-
ном о основама уређења служби безбедности (чл. 17 ст. 1) предвиђено је 
да је директор дужан да се одазове позиву за седницу Одбора. Уколико је 
директор службе безбедности спречен да присуствује седници, дужан је да 
упути свог заменика, односно овлашћеног представника. Даље, директори 
служби безбедности обавезни су да најмање једном у току редовног заседа-
ња, што заправо значи најмање два пута годишње, поднесу Одбору извештај 
о раду служби којим руководе и о стању безбедности у Републици Србији.

У складу са тим, надзорна активност Одбора за одбрану и безбедност, а 
затим и Одбора за контролу служби безбедности, најчешће се заснивала на 
разматрању и усвајању полугодишњих извештаја о раду служби безбедно-
сти. У том смислу су и проблематична решења везана за концепцију самог 
Одбора. Наиме, анализом надлежности видимо да на својим седницама он 
може само да констатује неку неправилност или да не усвоји извештај ди-
ректора неке службе безбедности, без могућности да покрене било какав 
поступак или изрекне санкцију због лошег или незаконитог рада служби. 
Анализа записника са седница Одбора указује да су теме које се односе на 
рад служби безбедности прилично ретко биле на дневном реду. Тако, од 
укупно 45 седница Одбора, од почетка мандата 2008. године па до краја ман-
дата 2012. године, на свега 16 седница су се расправљала питања из домена 
служби безбедности (Лазић, 2013:147). 

Пошто седница Одбора буде завршена, даљи надзор се одвија тако што 
се разматра годишњи извештај Одбора о извршеном надзору над радом 
служби безбедности. Извештај о извршеном надзору над радом служби бе-
збедности за претходну годину, са закључцима и евентуалним предлогом 
мера, Одбор подноси НСРС до краја марта текуће године.

Анализом Извештаја Одбора о извршеном надзору над радом служби 
безбедности за 2012. годину, налазимо да је на четвртој седници (одржаној 
26. октобра 2012. године) Одбор донео Одлуку о начину одржавања седнице 
на којој се разматрају тајни подаци (НСРС, 2013б). Одлуком је предвиђено 
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да су овакве седнице у принципу затворене за јавност, а да Одбор изузетно 
може да одлучи да седница сазвана ради разматрања тајних података буде 
отворена за јавност. Истом одлуком предвиђене су одговарајуће мере бе-
збедности и заштите током одржавања седнице Одбора затворене за јав-
ност. На истој седници је Одбор формирао Радну групу за израду предлога 
акта којим се уређује начин на који Одбор врши непосредни надзор над 
радом служби безбедности, а зарад отклањања недостатака у нормативном 
оквиру, тј. непостојања дефинисаних процедура којим би се регулисао не-
посредни надзор, предвиђен чланом 194 Закона о основама уређења служби 
безбедности. На седници одржаној 29. марта 2013. године Одбор је донео 
Одлуку којом се ближе уређује начин вршења непосредног надзора, а која 
садржи одређена правила и процедуре којих се морају придржавати члано-
ви Одбора, али и институције које се контролишу (НСРС, 2013а).

У најновијем сазиву НСРС, Одбор је на седници одржаној 30. септем-
бра 2016. године донео Одлуку о начину на који врши непосредни надзор 
(НСРС, 2016а). Ова Одлука садржи одређене измене у односу на Одлуку 
донесену 2013. године, која је доношењем ове Одлуке престала да важи. За 
разлику од претходне, поменута Одлука тачком 4 сада уређује да надзорна 
посета уместо три може трајати до пет радних дана. Даље, новом Одлуком 
су изостављене одређене одредбе5 које су егзистирале у претходној Одлу-
ци. Наиме, новом Одлуком не само што нису побољшани критеријуми за 
одабир Делегације која одлази у надзорну посету већ су, као што видимо, 
поједине одредбе и избачене. Петом тачком нове Одлуке истиче се да ће 
Одбор приликом одређивања састава Делегације водити рачуна о пропор-
ционалној заступљености посланичких група у свом саставу, али нигде се не 
спомиње да обавезно бар један од чланова Делегације буде из редова опози-
ције, што би непосредном надзору дало додатни кредибилитет. Наиме, ова 
тврдња добија додатно на значају уколико имамо у виду постојећу констела-
цију односа снага НСРС. Додатна измена је и то што је тачком 11 промењен 
рок за сачињавање записника о извршеном надзору са пет на петнаест дана, 
и на крају, тачком 13 изричито је регулисано да записник о извршеном над-
зору Одбор разматра на првој наредној седници затвореној за јавност, док 
је претходна Одлука остављала могућност да то буде и седница која би била 
отворена за јавност.

У новој Одлуци је задржана одредба према којој се непосредни надзор 
над радом служби безбедности обавља у циљу надзора над: уставношћу 

4 Одредба члана 19. гласи: „Директор службе безбедности дужан је, на захтев Одбора, да омогући 
члановима Одбора приступ у просторије службе, дозволи им увид у документацију, пружи податке 
и информације о раду службе и одговори на њихова питања у вези са радом службе“. 

5 То је одредба: „У случају хитности и ако то налажу разлози од значаја за националну безбедност 
председник Одбора може да сазове седницу затворену за јавност и у року краћем од 30 дана“, 
као и одредбе везане за делегирање Делегације: „За сваку појединачну надзорну посету Одбор 
већином гласова присутних чланова, на седници којој присуствује већина чланова Одбора, одређује 
Делегацију, на предлог председника Одбора“ и „Делегацију предводи шеф Делегације кога одређује 
Одбор већином гласова присутних чланова, на седници којој присуствује већина чланова Одбора“.
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и законитошћу рада службе безбедности; усклађеношћу рада службе бе-
збедности са стратегијом националне безбедности, стратегијом одбране 
и безбедносно-обавештајном политиком Републике Србије; поштовањем 
политичке, идеолошке и интересне неутралности у раду службе безбедно-
сти; законитошћу примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање 
података; законитошћу трошења буџетских и других средстава за рад; дру-
гим пословима од значаја за оцену законитости рада службе безбедности 
(НСРС, 2016а).

На седници од 30. септембра 2016. године Одбор је донео још једну важну 
одлуку. То је Одлука о начину одржавања седнице на којој се разматрају тај-
ни подаци, а чијим је ступањем на снагу престала да важи истоимена Одлу-
ка 23 Број 02-3425/13 од 26. октобра 2012. године (НСРС, 2016б). За разлику 
од претходне, овакве седнице су, у складу са одредбом Одлуке, искључиво 
затворене за јавност и за присуство таквим седницама потребно је поседо-
вати одговарајући сертификат за приступ тајним подацима. Примера ради, 
у претходном скупштинском сазиву од 16. априла 2014. године Одбор је 
одржао укупно 25 седница од којих су 12 биле затворене за јавност (седнице 
Одбора, 2014).

У том скупштинском сазиву, надзорне активности Одбора огледале су се 
пре свега у разматрању и усвајању редовних годишњих извештаја служби 
безбедности. Међутим, на појединим седницама Одбор је изашао из свог 
уобичајеног клишеа, па садржај тих седница завређује посебну пажњу. Тако 
је, конкретно, на трећој седници (одржаној 17. јуна 2014. године) Одбор 
предложио Војнобезбедносној агенцији (ВБА) покретање иницијативе за 
измену законских решења која регулишу њен делокруг рада, како би се тиме 
допринело ефикасности рада службе (НСРС, 2014а). На четвртој седници 
(одржаној 18. јуна 2014. године) Одбор је нарочито истакао потребу за доно-
шењем новог нормативног оквира којим ће се уредити рад БИА и исказана 
је спремност чланова Одбора да се у томе активно укључе (НСРС, 2014б). 
У складу са тим, он је на шестој седници (одржаној 27. јуна 2014. године) 
размотрио и већином гласова одлучио да предложи НСРС да прихвати Пре-
длог закона о изменама и допунама Закона о БИА у начелу (НСРС, 2014в). 
Два дана касније, на седмој седници Одбор је размотрио Предлог закона о 
изменама и допунама Закона и БИА у појединостима тако што је прихватио 
два амандмана и решио да НСРС предложи да не прихвати преосталих де-
вет амандмана (НСРС, 2014г). Девета седница (одржана 24. новембра 2014. 
године) укључила је у разматрање могућност одржавања Регионалне конфе-
ренције Одбора за надзор обавештајно-безбедносних служби. Размотрене 
су, такође, представке грађана (укупно осам) и усвојен је предлог члана Дра-
гана Шутановца да се од ВБА затражи да достави сва расположива сазнања 
о наводима да су припадници ове агенције пронашли уређаје за снимање и 
прислушкивање у просторији у којој је председник Владе требало да одржи 
појединачне састанке са члановима Трилатералне комисије у Београду од 
31. октобра до 2. новембра 2014. године (НСРС, 2014д). Поводом навода За-
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штитника грађана о неправилностима у раду ВБА током одржавања Параде 
поноса 2014. године, Одбор је на тринаестој седници (одржаној 28. јануара 
2015. године) размотрио те наводе и поводом њих донео одређене закључке 
којима је покушао да помири супротстављена гледишта ВБА и Министра-
ства одбране са једне и Заштитника грађана са друге стране (НСРС, 2015а). 
На четрнаестој седници (одржаној 25. фебруара. 2015. године) чланови 
Одбора су изнели мишљење о неопходности измене законске регулативе 
како би, поред три службе безбедности, Одбор вршио надзор и над другим 
институцијама које примењују мере тајног прикупљања података, као што 
је служба за борбу против организованог криминала Управе криминали-
стичке полиције МУП-а РС. Одбор је на овој седници заузео став о неопход-
ности што бржег доношења Закона о информационој безбедности и изради 
Стратегије сајбер безбедности. Осим тога, чланови Одбора су указали на не-
прецизност појединих законских решења која у великој мери отежавају рад 
служби и, с тим у вези, истакли потребу што бржег доношења подзаконских 
аката неопходних за спровођење Закона о електронским комуникацијама 
(НСРС, 2015б).

Полазећи од чланства у Одбору, па преко анализираних извештаја 
са седница и свега онога што је Одбор радио на плану надзора, можемо 
констатовати да непостојање критеријума за избор, неадекватна стручна 
спрема, недостатак едукације, као и чврста партијска дисциплина чланова, 
представљају велики проблем у раду Одбора. Као проблем истичемо и то 
да без обзира на јасно дефинисане надлежности, не улазећи сада у то што 
надлежностима нису предвиђене конкретније санкције према службама, 
надзорне активности Одбора се и даље претежно огледају у усвајању изве-
штаја служби безбедности и разматрању Предлога закона. 

ЗАКЉУЧАК

На пољу парламентарног надзора служби безбедности у Републици 
Србији направљен је значајан помак у заокруживању законског оквира за 
његово спровођење, првенствено усвајањем Закона о Народној скупштини 
и новог Пословника НС током 2010. године. Тада је Пословником НС пред-
виђено формирање Одбора за контролу служби безбедности, као посебног 
надзорног тела НСРС. Законом о основама уређења служби безбедности 
регулисано је вршење непосредног надзора који обавља Одбор, који га је 
доношењем Одлуке о спровођењу непосредног надзора ближе уредио. У 
раду је утврђено да, поред овог значајног корака унапред, остају уочљиви 
одређени проблеми приликом његове имплементације. Овом одлуком Од-
бора није утврђено, или боље рећи – делимично је утврђено на који начин 
се врши одабир Делегације која иде у надзорну посету, и не постоји експли-
цитна обавеза учешћа чланова одбора који су из редова опозиције, што би 
требало увести како би се подигао кредибилитет надзорних посета.
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Проблематична решења у вези са надзором рада служби безбедности 
везана су и за концепцију самог Одбора. Наиме, анализом његових надле-
жности видимо да он може само да констатује неку неправилност или да 
не усвоји извештај директора неке службе безбедности, без могућности да 
покрене било какав поступак или изрекне санкцију због лошег или незако-
нитог рада служби. У том погледу, поред у највећој мери заокруженог нор-
мативног оквира, што свакако охрабрује, и даље недостају поједине одредбе 
или су оне недовољно прецизне.

У раду је посвећена пажња механизмима којима парламент располаже у 
спровођењу надзора као и предусловима ефикасног парламентарног надзо-
ра, пре свега добром нормативном оквиру, квалификацијама оних који врше 
надзор, као и политичкој вољи да се надзор врши. Утврђено је да не постоје 
довољно јасни критеријуми на основу којих политичке партије делегирају 
своје чланове у Одбор, због чега је и приметан недовољан ниво компетент-
ности чланова, као и то да је ниво партијске дисциплине још увек на високом 
нивоу, што може бити ограничавајући фактор приликом доношења одлука 
које се тичу надзора. Сагледавање стања у домену парламентарног надзора 
служби безбедности у Републици Србији можемо завршити констатацијом 
да је у претходним годинама начињен велики помак у овом сегменту, али 
да и даље има итекако доста простора да се он додатно унапреди у циљу 
делотворнијег и успешнијег надзора над службама безбедности.
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SUMMARY

The subject of this paper is the author’s attempt to present the situation in the field 
of   parliamentary oversight of the security services in the Republic of Serbia. Bearing 
in mind that the objective of the paper was to describe the overall situation in the 
field the author has analyzed legal framework and control mechanisms inherent 
to National Assembly of the Republic of Serbia, conditions which determine the 
efficiency of parliamentary oversight, with particular reference to the work of the 
Parliamentary Committee for the control of the security services, consideration of 
the report of the meetings and the decision taken by the Committee.
The research results indicate that the legal framework for parliamentary oversight of 
the security services is well established, but it could be further improved. Identified 
problem is also the lack of criteria for the selection of competent members of the 
Committee which is depended on the political will, the lack of severe sanctions 
in the event of the malfunction, not precisely elaborated procedure in secondary 
legislation. Finally, some progress in this field is addressed in the sense that the 
Republic of Serbia aspires towards a democratic society.
Key words: parliament, oversight, security services
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Сажетак: Полицијски службеници су специфична врста државних службе-
ника, чији је радноправни положај, због природе посла који врше, регулисан 
посебним прописима у Србији, Хрватској, Црној Гори и Босни и Херцего-
вини. Такође, разлози за престанак радног односа полицијских службени-
ка, наведени у посебним прописима којима се уређује њихов радноправни 
статус, специјални су у односу на разлоге наведене у општим прописима о 
државним службеницима и општим прописима о раду. Аутори на почетку 
врше анализу положаја државних службеника у Србији и разлоге за преста-
нак радног односа наведене у Закону о државним службеницима. Потом, 
обрадом специјалних разлога за престанак радног односа полицијских слу-
жбеника у Србији утврђују њихове карактеристике и специфичности. На 
крају, упоредноправном методом одређују место полицијских службеника у 
Србији у односу на положај њихових колега у Хрватској, Црној Гори и Босни 
и Херцеговини, посматрано из перспективе престанка радног односа.
Кључне речи: полицијски службеници, државни службеници, престанак 
радног односа, престанак радног односа полицијских службеника, радно-
правни положај полицијских службеника.

1 e-mail: aantic@jura.kg.ac.rs
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Државу као друштвену организацију са монополом физичке силе карак-
терише безличност и апстрактност. Она је физички неопипљива, не може 
се спознати чулима и нема карактеристике физичког лица. Преко својих 
органа она врши послове који су повезани са вршењем власти, али и оне 
који то нису, при чему се број неауторитарних послова све више увећава 
(Влатковић, Јовановић, 2016: 23).

Као и свако друго правно лице и држава стиче субјективитет преко 
физичких лица у њеној служби, тј. преко државних службеника. У односу 
према грађанима државни службеници наступају као репрезенти државе и 
представљају њено тело, лице и ум.

 Државни службеници нису у потпуности хомогена целина. Међу њима 
постоје одређене разлике у зависности од овлашћења, дужности и могућно-
сти ауторитарног иступања. У Србији општи режим службеничких односа 
уређен је Законом о државним службеницима (Сл. гласник РС, бр. 79/2005, 
81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 
и 99/2014), а претходно наведеним прописом предвиђена је могућност по-
себног уређења положаја појединих врста службеника посебним прописи-
ма. Сходно претходно наведеном, између осталих, и службенички односи у 
службама полиције уређени су тако да представљају посебну службеничку 
прагматику, тј. регулишу, готово у целини или на релативно заокружен, 
обимом широк и садржински специфичан начин, службеничке односе 
у овој посебној управној области, односно државном органу који обавља 
управне послове у њему: Министарству унутрашњих послова (Влатковић и 
сар. 2013: 128).

Полицијски службеници су често најпрепознатљивији део државних 
службеника. У свести грађана они представљају државни империјум и 
отелотворују државу. Једни су од ретких државних службеника који могу 
користити принуду при обављању својих послова. Такође, они су једни од 
најстаријих државних службеника. Због тога је мишљење које о полициј-
ским службеницима имају грађани често директно повезано са оним које 
имају о држави. 

Услед честог мењања смена, незадовољства платом, приправности и ри-
зика којем су свакодневно изложени, они имају утисак да су издвојени од 
остатка друштва, које не разуме њихове проблеме и свакодневицу. Због тога 
се друже у оквиру затвореног круга својих колега и њихових породица и 
поштују посебне обрасце понашања, па се према одређеним истраживањи-
ма особености њиховог живота и међусобних односа означавају као „поли-
цијска култура“, коју карактеришу појачана солидарност, посебни морал и 
правила (Campeau, 2015: 679). 

Све претходно наведено о полицијским службеницима за последицу 
мора имати специфичан начин уређења заснивања, тока и престанка њихо-
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вог службеничког односа. Посебност управног рада у полицији разлог је за 
посебно уређење положаја њених службеника (Југовић, 2013: 140).

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ПОЛИЦИЈСКИХ 
У ОДНОСУ НА ОСТАЛЕ ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ У СРБИЈИ

Основни пропис којим се уређује положај полицијских службеника, и 
који је специјалан у односу на Закон о државним службеницима као општи, 
јесте Закон о полицији (Сл. гласник РС, бр. 6/2016). У чл. 10 претходно наве-
деног закона, прави се разлика између полицијских и државних службеника 
запослених у Министарству унутрашњих послова. Полицијски службеници 
су лица која обављају полицијске послове у статусу овлашћених службених 
лица и примењују полицијска овлашћења, као и лица на посебним дужно-
стима која обављају друге унутрашње послове у непосредној вези са поли-
цијским пословима. Државни службеници су лица, која у том статусу, оба-
вљају остале послове из делокруга Министарства унутрашњих послова и 
са њима повезане опште, правне, информатичке, материјално-финансијске, 
рачуноводствене и административне послове.

Већ на почетку Закона о полицији прави се разлика измећу полицијских 
и државних службеника. Суштина из које произилази разликовање прет-
ходно наведених субјеката састоји се у полицијским овлашћењима, која у 
својој есенцији садрже ауторитативност. 

Осим разлика везаних за појмовно одређење, положај полицијских 
службеника карактеришу специфичности и при заснивању радног односа. 
Услови за заснивање радног односа полицијских службеника одређени у 
чл. 137 и 138 Закона о полицији знатно су строже постављени (безбедносна 
провера, дужина трајања пребивалишта, здравствени преглед...) од услова 
за заснивање радног односа државних службеника одређених у чл. 45 Зако-
на о државним службеницима.

Специфичности радноправног положаја полицијских службеника не 
ограничавају се само на условима везаним за њихов пријем у службенички 
однос. Разлике у односу на опште одређен режим државних службеника, 
али и у односу на остале посебне службеничке прагматике, тј. на војне и 
службенике спољних послова, постоје и у звањима, оцењивању и напре-
довању. Они су у Закону о полицији нормирана чл. 165, 166 и 167. Звања 
се терминолошки и суштински разликују од звања одређених у чл. 35–43 
Закона о државним службеницима. Одговарајућа оцена рада полицијског 
службеника важна је за напредовање, као и за постављење на положајно 
радно место (Николић, 2014: 331). Такође, напредовање полицијских слу-
жбеника карактерише више елемената аутоматског система напредовања, 
пошто оцена у случају њиховог напредовања игра знатно мању улогу од 
напредовања државних службеника у општем режиму одређеном чл. 82–89 
Закона о државним службеницима.



414

Данило РОНЧЕВИЋ, Александар АНТИЋ и Катарина ТОМАШЕВИЋ

Права полицијских службеника су по свом обиму ужа од права државних 
службеника у општем режиму. Често су ограничена (право на штрајк), и код 
полицијских, за разлику од државних службеника, нагласак је на дужно-
стима. Пошто сва права одређена у чл. 12–17 Закона о државним службе-
ницима припадају и полицијским службеницима, у Закону о полицији у чл. 
36–46 нагласак је стављен на њихове дужности. Наравно, поред дужности 
одређених Законом о полицији, полицијски службеници имају и дужности 
одређене у чл. 18–24 Закона о државним службеницима. 

Такође, разлике у односу на општи режим постоје и у случају дисци-
плинске одговорности, тј. код одређења лакших и тежих повреда службене 
дужности, дисциплинског поступка и казни. Природа посла који обављају 
полицијски службеници захтева да се њихова дисциплинска одговорност 
регулише на другачији начин у односу на остале државне службенике (Ни-
колић, 2015: 242). Међутим, простор у раду нам не пружа могућност да 
специфичностима везаним за дисциплински поступак, као и осталим ра-
зликама у односу на општи службенички режим, посветимо више пажње. 

На крају, особеним разлозима везаним за случајеве престанка радног 
односа биће посвећен посебан део у раду.

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ

 Пре него што се осврнемо на разлоге за престанак радног односа поли-
цијских службеника у Србији, неопходно је да се изврши анализа разлога 
за престанак радног односа државних службеника, тј. разлога за престанак 
радног односа у општем службеничком режиму.

 Начини престанка радног односа државних службеника нормирани су 
на општи начин чл. 126 Закона о државним службеницима. Државном слу-
жбенику престаје радни однос у следећим ситуацијама: протеком времена 
на које је заснован, споразумом, отказом, по сили закона и на други начин 
одређен овим или посебним законом. Такође, државном службенику, на 
положају коме по спроведеној иницијативи за разрешење на основу мере 
јавног објављивања препоруке за разрешење коју изрекне Агенција за борбу 
против корупције, радни однос престаје даном коначности решења надле-
жног органа којим се утврђује престанак рада на положају.

 Претходно наведена општа норма о престанку радног односа државних 
службеника додатно се конкретизује чл. 127–132. У случају престанка рад-
ног односа истеком рока на који је заснован, жалба не одлаже извршење 
решења којим се констатује престанак радног односа из претходно наведе-
ног разлога. Писаним споразумом између руководиоца и државног службе-
ника може се окончати радни однос свих, осим државних службеника на 
положају. У случају писаног отказа државног службеника, отказни рок траје 
најмање петнаест дана.
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 Руководилац отказује радни однос државном службенику ако: одбије 
премештај или распоређивање кад за њих није потребна сагласност др-
жавног службеника, или неоправдано не ступи на радно место на које је 
премештен или распоређен, не задовољи на пробном раду, после престанка 
разлога за мировање радног односа не ступи на рад у року од 15 дана и не 
положи државни или посебан стручни испит. Такође, независно од воље 
руководиоца и државног службеника, државном службенику радни однос 
може престати кад наврши радни век – даном навршења 65. године живо-
та ако има најмање 15 година стажа осигурања; ако буде осуђен на казну 
затвора од најмање шест месеци – даном правноснажности пресуде; ако је 
нераспоређен а не буде премештен на друго радно место – наредног дана од 
протека два месеца откад је постао нераспоређен; ако неоправдано изоста-
не с рада најмање три узастопна радна дана – трећег дана изостанка с рада; 
и ако не положи државни стручни испит према плану и програму за степен 
стручне спреме који је стекао додатним образовањем.

 Такође, у чл. 110 Закона о државним службеницима одређено је да др-
жавном службенику може престати радни однос у случају када му је због 
тешке повреде радне дужности изречена санкција престанка радног односа. 
Дисциплинској одговорности може се подвргнути сваки службеник, а њена 
најтежа последица јесте престанак радног односа (Костић, 1939: 293).

 Оцењивање државних службеника од значаја је за њихово напредовање 
у више звање и платни разред. Међутим, чл. 86 Закона о државним службе-
ницима одређена је могућност престанка радног односа државном службе-
нику који је на ванредном оцењивању оцењен оценом „не задовољава“.

 Поред свих претходно наведених разлога, радни однос државном слу-
жбенику може престати и у случајевима нормираним Законом о раду (Сл. 
гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). Основи за пре-
станак радног односа наведени у Закону о раду представљају правне прет-
поставке, односно околности, које су тачно одређене и чије постојање дово-
ди до престанка радног односа (Брковић и сар., 2016: 236). Закон о раду је 
најопштији пропис о раду, а службенички односи специфична врста радних 
односа. Сходно томе, разлози за престанак радног односа прописаним оп-
штим прописима о раду од значаја су за престанак радног односа државних 
службеника, уколико их не искључује нека од одредби специјалних закона 
(Закон о државним службеницима, Закон о полицији...).

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА  
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ

 Службенички однос је по правилу трајан, али није доживотан (Костић, 
1933: 332). Поред случајева престанка радног односа прописаних посебним 
прописима, као и прописима који се супсидијарно примењују (Закон о 
државним службеницима, Закон о раду...), чл. 172 Закона о полицији про-
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писани су специфични разлози за престанак радног односа полицијских 
службеника. Сходно претходно наведеном члану, радни однос полицијских 
службеника престаје када се утврди да су подаци о испуњавању услова за 
заснивање радног односа нормирани чл. 137 лажни, односно да код поли-
цијских службеника постоји нека од сметњи за заснивање радног односа 
наведених у чл. 138. Радни однос престаје даном утврђења чињеница које су 
од значаја за престанак радног односа. 

Такође, полицијском службенику престаје радни однос када се утврди да 
је правноснажном пресудом осуђен на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од шест месеци и ако је два пута узастопно оцењен негативном оце-
ном – „недовољан – 1“. Ако одбије одлазак на лечење од болести зависности 
након коначне оцене и мишљења надлежне здравствене установе или ако, 
након завршеног лечења од болести зависности, настану околности утвр-
ђене новом оценом и мишљењем надлежне здравствене установе које узро-
кују потребу даљег лечења, тј. ако је полицијски службеник, односно други 
запослени својим понашањем спречавао своје оздрављење, полицијском 
службенику ће престати радни однос. 

Због природе посла који са собом носи стрес и опасност по живот и здра-
вље, полицијски службеници су категорија становништва која је изложенија 
ризику од болести зависности (Тolin, Foa, 1999: 530). Сходно томе, одредбе 
закона које се односе на обавезу лечења од болести зависности, односно на 
санкцију у виду престанка радног односа у случају нелечења, треба разуме-
ти као настојање законодавца да се овај друштвени и медицински проблем 
међу полицијским службеницима уклони или барем смањи на најмању мо-
гућу меру.

Полицијском службенику, сходно чл. 173 Закона о полицији, може пре-
стати радни однос и пре испуњења општих услова за стицање старосне 
пензије, а у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 
С обзиром на стаж осигурања полицијских службеника, који се рачуна са 
увећаним трајањем, они испуњавају услове за одлазак у старосну пензију 
пре већине радне популације.

Полицијском службенику може престати радни однос уз остварење пра-
ва на инвалидску пензију. Претходно наведена могућност нормирана је чл. 
173 Закона о полицији. Полицијском службенику код кога настану промене 
у здравственом стању проузроковане повредом на раду, професионалном 
болешћу, повредом ван рада или болешћу које се не могу отклонити ле-
чењем или медицинском рехабилитацијом, и које га чине неспособним за 
професионално вршење полицијских послова, престаје радни однос у Ми-
нистарству, са правом на инвалидску пензију. Постојање неспособности, у 
сарадњи са органом вештачења Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
запослених, утврђује комисија при Заводу за здравствену заштиту радника 
Министарства чије чланове именује министар. Полицијски службеници су 
категорија становништва која је због карактера посла изложена повећаном 
ризику од свих обољења, међу којима предњаче кардиоваскуларна због 
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стреса којем су изложени (Kales et. al., 2009: 17). Како би се спречио одлазак 
из службе полицијских службеника због оштећења њиховог психофизичког 
здравља, неопходно је деловати превентивно кроз обезбеђење здраве радне 
средине, редовних здравствених контрола и психолошке подршке (Граховац 
Брчић, 2015: 400). 

 На основу чл. 209 Закона о полицији, разлог за престанак радног односа 
полицијских службеника јесте и тешка повреда службене дужности. Лаке 
и тешке повреде службене дужности методом енумерације наведене су у 
чл. 206 и 207 претходно наведеног закона. „Да би се успешно извршавали 
поверени задаци, неопходно је наћи меру у остваривању права и дужности 
у односу на полицијске службенике“ (Николић, 2012: 350). Дисциплински 
поступак уређен на одговарајући начин знатно утиче на ефикасан и законит 
рад полицијских службеника, те је због тога неопходно да он буде одговара-
јуће уређен, између осталог и због санкције у виду престанка радног односа, 
која може погодити полицијског службеника

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА  
У ХРВАТСКОЈ, ЦРНОЈ ГОРИ И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

У Хрватској је радноправни положај полицијских службеника регулисан 
Законом о полицији (Narodne novine br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15). 
У оквиру претходно наведеног закона, чл. 120 посвећен је престанку службе 
полицијских службеника. Уз случајеве престанка службе, утврђене Законом 
о државним службеницима (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 
27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15), поли-
цијском службенику служба може престати утврђивањем права на пензију 
због опште или професионалне неспособности за рад, када је правоснажно 
кажњен за кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужно-
сти, уколико се сазна да у време пријема у полицију није испуњавао услове 
за пријем, када се сазна да је у време пријема у полицију постојала нека од 
препрека за пријем у службу и ако одбије распоред на друго радно место.

Изузетно, полицијском службенику неће престати радни однос иако је 
правоснажном судском пресудом осуђен због извршеног кривичног дела 
код којег се гоњење предузима по службеној дужности, ако је кривично дело 
извршено у нехату, због прекорачења нужне одбране или крајње нужде, и 
ако је оно извршено приликом примене полицијских овлашћења. Такође, 
полицијском службенику неће престати радни однос и због извршеног кри-
вичног дела које се односи на безбедност саобраћаја, под условом да за њега 
није осуђен на безусловну казну закона.

Као и у Србији, хрватски Закон о полицији специјалан је пропис у односу 
на Закон о државним службеницима. Од значаја за радноправни положај 
полицијских службеника јесу и општи прописи о раду, посебно код питања 
која нису уређена Законом о државним службеницима, Законом о полицији 
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или неким другим посебним прописом (Juras, 2016: 145). Разлози за пре-
станак радног односа полицијских службеника у Србији и Хрватској, као и 
њихов положај, идентични су. Такође, и у Хрватској су они једна од здрав-
ствено најугроженијих категорија становништва (Capin, Sindak, 2015: 31).

Једина значајнија разлика огледа се у изузетку од правила да правосна-
жна судска пресуда за кривично дело против кога се гоњење предузима по 
службеној дужности доводи до престанка радног односа. Навођењем изу-
зетака, у Хрватској се ублажило строже постављено правило о престанку 
радног односа због извршеног противправног дела, који се оправдавају 
одређеним олакшавајућим околностима при његовом извршењу. Такође, у 
хрватском Закону о полицији није експлицитно наведено да негативна оце-
на рада може за последицу имати престанак радног односа, већ је у чл. 82 
наведено да ће годишња оцена утицати на радноправни положај полициј-
ског службеника.

 Полицијском службенику у Хрватској на основу чл. 110 Закона о по-
лицији може престати радни однос и уколико изврши тешку повреду слу-
жбене дужности. Престанак радног односа је најтежи облик санкције који 
се може изрећи службенику, због тешких последица по његов приватни и 
професионални живот (Drmić, 2010: 790). Сходно томе, она треба превен-
тивно да делује на полицијске службенике и да их одврати од тешких, али и 
лаких повреда службене дужности.

 Посебни разлози за престанак радног односа полицијских службеника 
у Црној Гори прописани су чл. 109 Закона о унутрашњим пословима (Сл. 
лист ЦГ, бр. 44/2012, 36/2013 и 1/2015). Поред случајева престанка радног 
односа прописаних општим прописима о државним службеницима и оп-
штим прописима о раду, полицијском службенику престаје радни однос ако 
је приликом запошљавања или у току рада утврђено да је дао лажне податке 
о испуњавању услова за заснивање радног односа, када је осуђен правосна-
жном пресудом на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кривично дело са елементима корупције, без обзира на то да ли је казна 
условна или безусловна, и у ситуацији када му је изречено пет дисциплин-
ских мера за лакше повреде службене дужности, односно две дисциплинске 
мере за теже повреде службене дужности, у периоду од две године. 

 Оно што је карактеристично у правном поретку Црне Горе, а односи се на 
престанак радног односа полицијских службеника, јесте условни престанак 
радног односа нормиран чл. 106, а који је предвиђен као једна од санкција за 
тешку повреду службене дужности. Условни престанак радног односа изри-
че се на период од једне до две године, при чему се мера неће извршити ако 
полицијски службеник у том року не учини нову повреду службене дужно-
сти. Такође, сходно претходно наведеном члану, полицијском службенику 
се обавезно изриче мера престанка радног односа ако буде проглашен кри-
вим за тежу повреду службене дужности са елементима корупције. Законо-
давац је хтео да тежином казне делује превентивно против дела која у својој 
бити садрже коруптивне елементе, па је за њихово извршење предвиђена 
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најтежа санкција у дисциплинском поступку (Bajramspahić, Stošić, 2015: 25). 
Међутим, негативне последице због извршених противправних радња са 
елементима корупције у пракси сносе углавном нижи полицијски службе-
ници (Kalač, 2013: 43). Као и у Хрватској, и у Црној Гори у оквиру закона 
који уређује радноправни положај полицијских службеника, тј. Закона о 
унутрашњим пословима, није експлицитно наведена могућност престанка 
радног односа у случају добијања негативне оцене о раду.

 Због сложеног уређења Босне и Херцеговине, тј. постојања више зако-
нодаваца на њеној територији, више прописа је битно за регулисање радно-
правног положаја полицијских службеника, па између осталог, и за уређење 
престанка њиховог радног односа. 

 У Републици Српској разлози за престанак радног односа полицијских 
службеника одређени су у чл. 132 Закона о полицији и унутрашњим посло-
вима (Сл. Гласник, Републике Српске бр. 57). Приметно је да је за разлику 
од претходно посматраних земаља у Републици Српској предвиђено знатно 
више разлога за престанак радног односа. Укупно их је дванаест, а међу њима 
бисмо као карактеристичне означили престанак радног односа полицијског 
службеника у случају када је проглашен вишком и када се пријави као кан-
дидат на изборну јавну функцију. Остали разлози су идентични разлозима у 
претходно наведеним земљама. Такође, за разлику од Црне Горе и Хрватске, 
у Републици Српској је чл. 101 Закона о полицији и унутрашњим пословима 
предвиђена могућност престанка радног односа полицијском службенику у 
случају када добије негативну оцену свога рада.

 Законом о полицијским службеницима Брчко Дистрикта Босне и Хер-
цеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ, бр. 3/07), уређен је по-
ложај полицијских службеника у овом ентитету. Престанак радног односа 
регулисан је чл. 142 претходно наведеног закона. Међу разлозима за преста-
нак радног односа не постоји превелика разлика у односу на оне наведене у 
Закону о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске. Такође, у 
чл. 126 приметан је специфичан начин изрицања дисциплинских санкција у 
случају повреде радне обавезе, заснован на бодовима.

 На нивоу Федерације Босне и Херцеговине радноправни положај по-
лицијских службеника регулише се Законом о полицијским службеници-
ма Босне и Херцеговине (Sl. Glasnik BiH, br. 27/04, 63/04, 5/06, 58/06, 15/08, 
63/08, 35/09 i 07/12). Чл. 119 претходно наведеног закона предвиђа разлоге 
за престанак радног односа, који се суштински не разликују у односу на оне 
наведене у идентичним прописима у Републици Српској и Брчко Дистрик-
ту. Такође, због кантоналног уређења Федерације Босне и Херцеговине, 
значајни за регулисање престанка радног односа полицијских службеника 
јесу и кантонални закони који уређују положај полицијских службеника. 
Међутим, они су идентични федералном Закону о полицији.
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ЗАКЉУЧАК

 Полицијски службеници обављају делатност која је специфична у одно-
су на посао осталих државних службеника. Природа активности коју они 
врше са собом носи повећану одговорност, стрес и већи ризик од психофи-
зичких болести. Они су најзапаженији део државних службеника и репре-
зенти државе у очима грађана.

 Све то оправдава специфично уређење њиховог радноправног положаја, 
а између осталог и престанка радног односа. Разлози за престанак радног 
односа, прописани специјалним прописима, не искључују оне наведене у оп-
штим прописима о државним службеницима и општим прописима о раду.

 Сличне историјске, економске, политичке и друштвене околности, усло-
виле су и идентичне разлоге за престанак радног односа полицијских слу-
жбеника у Србији, Хрватској, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Разлике 
у посматраним земљама постоје, али оне нису превелике и могли бисмо за-
кључити да међу њима постоји претежна сличност. Такође, сложено уређе-
ње Босне и Херцеговине условило је плуралитет прописа који су идентични.

 Престанак радног односа по сваког запосленог, па између осталих и 
по полицијске службенике, оставља тешке професионалне и приватне по-
следице. Сходно томе, и разлози за престанак радног односа полицијских 
службеника морају бити одређени на одговарајућ начин, а отказни посту-
пак мора бити законито спроведен. Такође, они морају бити и превентивно 
средство које треба да одврати полицијске службенике од тешких повреда 
службене дужности и да допринесе ефикасности и побољшању рада, због 
могућности да негативна оцена рада доведе до престанка радног односа.

 Међу разлозима за престанак радног односа морају бити предвиђени и 
случајеви везани за трајни губитак радне способности, а што је у посматра-
ним земљама и случај. Међутим, губитак радне способности мора изузетно 
бити разлог за престанак радног односа полицијских службеника. Држава 
као послодавац мора предузимати одговарајуће превентивне мере како би 
се спречило да нарушено здравствено стање полицијских службеника буде 
разлог за завршетак њиховог радног века.
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SUMMARY

Police officers are specific types of civil servants, whose position in labor law be-
cause of the nature of work to perform, is regulated by special regulations in Serbia, 
Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina. Also, the reasons for the termi-
nation of employment of police officers listed in the special regulations governing 
their employment status, are special in relation to the reasons given in the general 
regulations on civil servants and the general labor legislation. The authors of the 
analysis carried out at the beginning position of civil servants in Serbia and the rea-
sons for termination of employment specified in the Law on Civil Servants. Then, 
processing of special reason for termination of employment of police officers in 
Serbia determines their characteristics and peculiarities. At the end of the compar-
ative method determines place police officers in Serbia in comparison to that of 
their colleagues in Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina, as seen from 
the perspective of termination of employment.
Key words: police officers, civil servants, termination of employment, termination 
of employment of police officers, the labоr status of the police officers.
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ЕВРОПСКА УНИЈА И СИРИЈСКИ ГРАЂАНСКИ РАТ –  
ОДГОВОР НА ТЕРОРИЗАМ У КОНТЕКСТУ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ

Сажетак: Сиријски грађански рат траје већ неколико година уназад и не на-
зире му се скори завршетак. Мноштво актера у сукобу, десетине фронтова 
на којима се сукобљавају, интервенција међународне заједнице и све већи 
број цивилних жртава, довели су до тога да последице Сиријског грађанског 
рата поприме енормне размере и погоде скоро целу међународну заједницу. 
Свакодневни раст броја цивилних жртава и све лошији услови за живот до-
вели су до покретања масовне миграције сиријске популације, како према 
суседним државама, тако и према Европској унији. Поред кризе у ЕУ коју је 
изазвао масован прилив миграната, јавио се и други, са њим повезан про-
блем – тероризам. Терористички напади који су се десили у ЕУ допринели 
су да забринутост грађана и институција расте и отворили неколико нових 
питања, између којих је и питање проблема страних бораца. У раду ће бити 
представљене ове појаве, њихова повезаност и начин на који се ЕУ носи са 
тероризмом: Одговор ЕУ, донете мере и њен институционални оквир за де-
ловање.
Кључне речи: рат у Сирији, страни борци, тероризам, Европска унија, ми-
грантска криза

УВОД

Смол и Сингер дефинишу грађански рат као: „Било који оружани сукоб 
који укључује: (a) унутрашњу војну акцију, (б) активно учешће државне 
управе и (в) ефективан отпор обе стране“. Главна разлика између цивил-

1 Студент треће године основних студија, vukasin.zivkovicvr@gmail.com
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них и међудржавних ратова јесте интерност рата – дешава се на територији 
суверене државе и влада те државе јавља се као страна у сукобу (Sambanis, 
2004). Сукоб у Сирији отпочео је 2010.године, да би до 2012. године дошло 
до ескалације сукоба, чиме је он попримио карактеристике грађанског рата. 
У годинама које су уследиле, обим сукоба је премашио границе Сирије и 
прелио се на околне државе, чиме су последице Сиријског грађанског рата 
постале интернационализоване, а самим тим и знатно комплексније.

Тема овог рада је представљање мера које је Европска унија спровела 
како би одговорила на тероризам који се јавио као последица Сиријског гра-
ђанског рата. Рад се састоји из два дела. У првом делу ћемо се осврнути на 
текућу мигрантску кризу са којом се ЕУ суочава, као и терористичку претњу 
коју представљају Исламска држава (ИД) и Ал Нусра фронт1 у контексту ове 
кризе. Други део рада ће бити усмерен на улогу ЕУ у борби против терори-
зма и њену структуру. У раду ћемо уз помоћ кључних докумената и дописа 
представити кључне институције ЕУ у тој борби, као и њихове напоре да 
одговоре на претњу.

СИРИЈСКИ ГРАЂАНСКИ РАТ

Сматра се да је Сиријски грађански рат само једна од последица серије до-
гађаја на Блиском истоку и Северу Африке, познатијих под именом Арапско 
пролеће. Од пролећа 2010. године до половине 2012. године у десет арапских 
земаља дошло је политичких превирања2, што је привукло огромну пажњу 
светске јавности. Међутим, у већини арапских земаља, осим у Сирији, до-
шло је до смиривања ситуације. 

Ситуација у Сирији је ескалирала 15. марта 2011. године, када је на ан-
тирежимским протестима војска отворила ватру и усмртила четири особе 
(Sinjab, 2011). У наредних годину дана долази до формирања опозиционих 
војних батаљона и до грађанског рата. Ерве Ладсу (Hervé Ladsous), гене-
рални подсекретар за мировне операције УН, изјавио је 12. јуна 2012. да 
се Сирија налази у грађанском рату истакавши: „Јасно је да се догађа да је 
влада Сирије изгубила неке велике делове територије у неколико градова и 
жели да поврати контролу над овим областима“ (Charbonneau, Evans, 2012). 
Током следећих неколико година, овај грађански рат ће, поред антирежим-
ских, попримити и религијске карактеристике појавом бројних шиитиских 
и сунитских групација. Доћи ће до преливања конфликта између Сирије и 
Ирака, појавом такозване Исламске државе, а такође ће и сам сукоб постати 
интернационализован ваздушном и копненом интервенцијом бројних др-
жава од којих су најзначајније САД, Турска, Русија и Иран. У Извештају не-
зависне међународне комисије за истрагу у Сиријској Арапској Републици 
(Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic) од 11. фебруара 2016. године наводи се да „државе, ентитети и ин-
дивидуалци, ван Сиријске Арапске Републике, подржавају све стране суко-
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ба, суштински обликујући њихове оперативне способности и активности. 
Парадоксално, међународни и регионални стејкхолдери који се наводно за-
лажу за мирно разрешење рата јесу исти ти који стварају војну ескалацију“. 
У закључку се наводи: „Ужаси рата су прожимајући и свеприсутни: животи 
становника су угрожени уништењем земље и уништењем нације“ (Human 
Rights Council, 2016).

Управо због бројних актера и фронтова, њиховом интензивном и ди-
намичном борбом, као и због дуготрајности самог конфликта, овај рат се 
претворио у праву хуманитарну катастрофу, која превазилази регионалне 
оквире и чије се последице осећају и у широј околини, пре свега Европској 
унији (ЕУ). Међусобно повезане појаве, попут такозване мигрантске кризе, 
терористичких напада и феномена страних бораца који су повезани са овим 
ратом, представљају ризик и изазов по јавну безбедност ЕУ и њених грађана 
и индиректно по њену структуру/кохезију, а истовремено су постале доми-
нантне теме у реторици лидера ЕУ.

МИГРАНТСКА КРИЗА

Сирија је водећа земља по броју расељених и избеглих лица, услед интен-
зивирања сукоба. У извештају „Глобални трендови“ за 2015. годину (Global 
Trends 2015), коју издаје Агенција за избеглице УН, из Сирије је избегло више 
од 5 милиона лица што је, према статистици агенције, повећање од 1 мили-
она у року од годину дана. Највећи број тих избеглица – 946.800 појединаца 
налази се у Турској, чиме је ова земља постала лидер по броју избеглица 
на својој територији другу годину за редом.3 Оно што је битно напоменути 
јесте и чињеница да је током друге половине 2015. године дошло до интен-
зивирања миграционог кретања ка Европи из региона северне Африке и 
Блиског истока. У извештају се наводи да је више од половине избеглица 
управо долазило из Сирије, а поред ње и из Ирака (UNHCR, 2016). 

Масован прилив миграната у Европу обележио је 2015. годину. Стотине 
хиљада Сиријаца, Ирачана, Авганистанаца, Либијаца и Пакистанаца који 
покушавају да пређу границе и уђу у Европу, било преко мора или копна, 
легално или илегално, довело је до драматичног развоја ситуације и ства-
рања мигрантске кризе. Како истиче Димитрис Аврамопулос (Dimitris 
Avramopoulos), комесар ЕУ за миграције, унутрашње послове и држављан-
ство: „Европа се суочава са највећом светском избегличком кризом још од 
Другог светског рата“ (Holehouse, 2016). Фронтекс (Frontex) je само у 2015. 
години регистровао 1.822.337 покушаја преласка на спољним границама 
ЕУ. Идентификовао је да постоје седам рута преко којих мигранти улазе. 
Већина прелаза примећена је на источномедитеранској рути – 885.386 и на 
западнобалканској – 764.038 (Frontex, 2016). 

Тешко је предвидети узроке кризе, као и тачан ланац догађаја који су 
довели до ње, управо због мешања државних и недржавних фактора, али 
и присуства међународних фактора (међународна интервенција). У јавно-
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сти превладава мишљење о три главна разлога за њу. Први је појава тзв. 
Исламске државе (ИД). Наиме, у јуну 2014. године ИД je успела да узме под 
своју контролу огромна континентална подручја у Сирији. Наметнут је ше-
ријатски закон на овим просторима и многи цивили су били малтретирани 
због њихове вере или етничке припадности. Као последица тога, многи од 
њих су одлучили да побегну (Syrigos, 2016). Други разлог је систематско кр-
шење људских права од стране режима Башара ал Асада. Како Институт за 
економију и мир (The Institute for Economics and Peace) наводи „92% од свих 
терористичких напада, десили су се у државама у којима је скала политич-
ког терора била изузетно висока“. Такав случај је и са Сиријом. Офанзивне 
операције којима се бомбардују читава насеља и градови, са циљањем кри-
тичне инфраструктуре, у областима у којима се налазе побуњеници, имају 
двоструку сврху. Прво, њима се стављају етикете на оне које подржавају по-
буњенике, карактеришући их терористима, а друго, њима се Асадове снаге 
везују за режим јер, чинећи их саучесницима у таквим акцијама, затварају 
све друге опције у будућности за њих. Оваква тактика генерише велики број 
цивилних жртава и миграната, јер грађани, уплашени за своје животе, беже 
из државе (Jenkins, 2013). До превиђања овог фактора – „најјачег покретача 
принудне миграције – државног терора“, како то истиче Алекс Шмид (Alex 
P. Schmid), долази због тога што се акценат ставља на недржавни терори-
зам, док се државни терор превиђа намерно или ненамерно (Schmid, 2016). 
Трећи разлог јесте стање у избегличким камповима. Многи Сиријци су већ 
били избеглице у суседним земљама у претходних неколико година. Услови 
у избегличким камповима, правни лимбо у ком су Сиријци налазе, чињени-
ца да већина њих нема право на рад и осећај да се рат неће ускоро завршити, 
свакако су били један од главних окидача због ког су одлучили да дођу у 
Европу и траже права која су загарантована избеглицама по Конвенцији УН 
из 1951. године (Syrigos, 2016).

ПЕРЦЕПЦИЈА КРИЗЕ У ЕУ И ПОВЕЗАНОСТ СА ТЕРОРИЗМОМ

Чињеница да више од половине поднетих захтева за азил у ЕУ долази 
из земаља као што су Сирија, Ирак, Пакистан, Авганистан и Нигерија у 
европској јавности ствара перцепцију повезаности између миграције и те-
роризма. Како наводи Алекс Шмид, многи од тих миграната су били мла-
ди мушкарци који су платили хиљаде евра да би били прокријумчарени у 
Европу „остављајући своје чланове породице којима би та заштита можда 
више требала“. Шмид у својој студији истиче да примена лоших мера према 
мигрантима повећава шансу за јављање терористичких напада у земљи која 
их прихвата (Schmid, 2016). Забринутост Европљана свакако су појачане 
изјавама ИД о томе да ће преко Турске у Европу послати преко 4.000 џиха-
диста (Funk & Parkes, 2016). Чини се да ИД има двоструки циљ. Први је да 
се створи стање страха који би довео до повећане дискриминације мусли-
манске заједнице у ЕУ, што би довело на њихову огорченост и лакше врбо-
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вање у њене редове. Други представља освету за нападе који се спроводе на 
Блиском истоку против ње. Последице су евидентне са појавом дискурса 
„ми против њих“ међу европским политичарима.4 Тако, на пример, иако је 
верска дискриминација јасно забрањена у европском праву, чешки преми-
јер Милош Земан изјавио је да су мигранти у суштини Тројански коњ и да 
представљају организовану инвазију муслимана (Deutsche Welle, 2015). И 
други владајући политичари, попут оних у Пољској, Словачкој и Бугарској, 
дали су сличне изјаве истичући да ће само помагати хришћанима због кул-
турне сличности (Werber, 2015). Међутим, према Томасу Хегхамеру и Петер 
Несеру (Thomas Hegghammer and Petter Nesser), иако је ИД решила да осво-
ји Запад и позвала своје присталице да изазивају терористичке нападе, нису 
експлицитно навеле да ће њихову организацију усмерити ка вршењу теро-
ристичких напада и формирати специјалне тимове, као што је то чинила Aл 
Каида у прошлости. Штавише, у званичним обраћањима ИД претње Западу 
заузимају далеко мање простора у односу на локалне непријатеље. Аутори 
су мишљења да им уништење Запада представља дугорочни стратегијски 
циљ (Hegghammer, Nesser, 2015). Разлог за ово свакако можемо тражити у 
чињеници да, за разлику од Aл Каиде, ИД поседује простране територије и 
увучена је у локалне сукобе, па им стога локалне снаге представљају директ-
ну претњу и фокус активности.

Разлог за забринутост европски званичници имају и због феномена 
страних бораца, односно грађана ЕУ која путују на ратишту у Сирију и 
Ирак како би ратовали и њиховог евентуалног повратка у ЕУ да би чинили 
штету. Иако феномен датира још из периода Шпанског грађанског рата, он 
се најчешће везује за исламски фундументализам у периоду после совјетске 
инвазије на Авганистан, а у широку употребу улази након напада на САД 11. 
септембра 2011. године (Hegghammer, 2011). Када је у питању ЕУ, феномен 
страних бораца у контексту Сирије први је споменуо Координатор за бор-
бу против тероризма почетком 2013. године (van Ginkel, Entenmann, 2016). 
Према процени бројних извора, број страних бораца у Сирији и Ираку пре-
машио је број оних који су долазили у Авганистан, као и да је већина њих из 
муслиманских земаља (Neumann, 2015). Извештај „Феномен страних бора-
ца у ЕУ – Профили, претње и политике“ (The Foreign Fighters Phenomenon in 
the EU – Profiles, Threats & Policies), коју су истраживачи Међународног цен-
тра за противтероризам у Хагу (Centre for Counter-Terrorism – The Hague) 
спремили за холандску владу, процењује да има око 30.000 страних бораца. 
Од тога је из земаља чланица ЕУ између 3.922 и 4.294, а од тог броја око 30% 
се вратило у ЕУ.9 Утврђено је да највише бораца долази из Уједињеног кра-
љевства, Белгије, Француске и Немачке, као и да нема јединственог профила 
просечног борца (van Ginkel, Entenmann, 2016). Највећи број страних бора-
ца придружује се терористичким организацијама: Исламска држава и Ал 
Нусра фронт. Када је у питању разлог одласка, Шмид је дошао до закључка 
да су нека деца имиграната на Западу недовољно интегрисана у западним 
друштвима и стога су заробљена између две културе. Тражећи свој иденти-
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тет, они посматрају џихадистичке борце као узоре, што је један од кључних 
фактора који их наводи да иду у Сирију и постану страни борци (Schmid, 
2016). О забринутости ЕУ најбоље сведочи и употреба термина страни те-
рористички борац или једноставно термин терориста.5 Управо овај недо-
статак јасног термина и дефиниције страних бораца представља проблем за 
законодавство ЕУ, што се и спомиње у извештају Европског парламента из 
2015. године (The Justice and Home affairs, 2015).

Претња коју страни борци представљају за ЕУ има више аспеката, а та 
забринутост није само присутна на националном нивоу већ и на нивоу 
европских институција. Фан Хинкелова и Ентенманова су на основу разних 
докумената и извештаја ЕУ утврдили да постоје четири главне бојазни:

• Одлазак грађана ЕУ на ратиште да би постали страни борци. Под овим 
се подразумева путовање грађана ЕУ на ратиште што ће допринети 
њиховој радикализацији и способности да извршавају терористичке 
нападе; 

• Повратак страних бораца у ЕУ представља повећану претњу не само 
у смислу да могу вршити терористичке нападе већ и у смислу да могу 
стварати или подржавати разне терористичке ћелије; 

• Негативни утицај страних бораца и тероризма на социјалну кохезију 
унутар друштва држава чланица. Сматра се да терористички напади 
који спроводе Европљани на европском тлу могу довести до расце-
па унутар друштвених заједница и до повећања екстремних ставова 
унутар заједнице, а што даље може довести до „опасног круга ради-
кализације, агресије и насилних одговора“. Аутори се овде осврћу на 
раст десничарских и антиисламских групација у државама чланица 
и њихових сукоба са разним муслиманским групама. Такође, аутори 
напомињу и да „повећана пажња усмерена на претњу коју представља 
повратак страних бораца у Европи преко истих рута које мигранти 
користе чине два проблема све више повезана у перцепцији јавности 
и тиме постају извор поларизације у друштву“; 

• Претња усамљених вукова и спавача такође је препозната. Ово се 
односи на терористе који самостално делују у земљама ЕУ, а инспири-
сани су тероризмом страних бораца, али додали бисмо и терористич-
ком пропагандом. Исто тако се односи и на претње коју представљају 
борци који су спречени да оду на ратиште, чиме постају револтирани 
и врше терористичке нападе (van Ginkel, Entenmann, 2016).

Можемо закључити да перципирана претња од тероризма која долази 
из Сирије има три лица: напади страних бораца повратника у ЕУ, напади 
усамљених вукова и спавача на Западу, као и напади инфилтрираних при-
падника ИД и Ал Нусре фронта. Поред овога, очигледно је да је мигрантска 
криза изазвала прави тремор у ЕУ, показавши све мањкавости Шенгенског 
система и истовремено се дотакавши темељних вредности око којих је ЕУ 
изграђена. Главни страх јавности ЕУ јесте да ће страни борци и припадници 
ИД или Ал Нусре искористити мигрантски талас како би се инфилтрирали 
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и вршили терористичке нападе. Због тога, у следећем делу ћемо дискутова-
ти о повезаности тероризма и миграната.

МИГРАНТИ И ТЕРОРИЗАМ

Како Шмид у својој студији пише: „Мигранти могу постати терористи, 
али исто тако и терористи могу постати мигранти.“ Шмид наводи четири 
могућа начина: 

• Миграција у Исламски калифат6 као обавезу сваког муслимана, што је 
и привукло бројне младе муслимане да се придруже, нарочито оне из 
земаља ЕУ, чиме они постају страни борци;

• Неки џихадисти који се не могу вратити у својој земљи због кривич-
ног гоњења селе се са једног ратишта на друго (Досадашњи ток ових 
бораца укључује следећа ратишта: Авганистан – Босна – Чеченија – 
Сомалија – Сирија – Либија);

• Неки економски мигранти су киднаповани и натерани да се придру-
же терористичким организацијама. Пракса се примењује такође и на 
жену и децу, а пример за то представља Боко Харам, који је прогласио 
оданост ИД;

• Неки страни борци су се враћају у своје матичне земље користећи ми-
грантски ток и како би вршиле терористичке нападе (Schmid, 2016). 

Из перспективе ЕУ свакако највећу опасност представљају последње две 
категорије миграната, јер директно представљају претњу по јавну безбед-
ност ЕУ. Да бисмо видели размеру ове претње, неопходно је сагледати пове-
заност терористичких напада на Западу са терористичким организацијама 
на Блиском истоку. Једну такву студију су одрадили већ споменути Хегхамер 
и Несер 2015. године. У својој студији су истраживали повезаност терори-
стичких напада на Западу са ИД користећи пре свега отворене изворе. Од 69 
планираних напада, 37 су били планирани у Европи, а извршено је њих 12. 
Мање од половине (30 од 69) укупних планираних терористичких напада 
имали су подршку ИД, и то углавном вербалну. Аутори закључују да је ИД 
превазишао Aл Каиду као инспиратора напада (Hegghammer, Nesser, 2015).

 Као што смо већ споменули, многи политичари, аналитичари и академи-
ци често у својим јавним наступима истичу веома велику опасност од стра-
них бораца. Међутим, од укупно 69 планираних напада, 16 су укључивали 
стране борце, а у девет случајева ти страни борци су долазили из Сирије. Од 
тих девет случаја, шест су били повезани са ИД, док само 2 са Aл Нусром. 
До времена објављивања студије, један је напад извршен у мају 2014. године 
када је Меди Немуш (Mehdi Nemmouche), који је пре тога тренирао са ИД, 
извршио напад на Јеврејски музеј у Бриселу. Остала два напада која нису 
била повезана са Сиријом јесу: напади које је у марту 2012. извршио Муха-
мед Мерах (Mohammed Merah), док су друге нападе извршили браћа Куочи 
(Kouachi) јануара 2015. године. Било је још два напада која нису била пове-
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зана са Сиријом (Hegghammer, Nesser, 2015).7 Овде треба додати и париски 
напад у новембру 2015. године где су шест извршилаца били повезани са 
ИД. Сматра се да су барем две особе биле страни борци и користиле запад-
нобалканску руту да би ушли у ЕУ (Funk, Parkes, 2016). Такође, треба споме-
нути и напад од јула 2016. године у Ници, где постоји сумња да је извршилац 
био радикализован од стране припадника Ал Нусре, али и преко интернета. 

Може се претпоставити да је сценарио по коме терористи користе ми-
грантску кризу за слање својих оперативаца реалан и могућ. Међутим, не 
треба да се изгубе из вида и усамљени вукови, као ни успаване ћелије фор-
миране као последица пропаганде ИД. Париски напад из новембра 2015. 
године показује да постоји синергија између повратника и већ успоста-
вљених ћелија у ЕУ. Стога је неопходно осврнути се на који начин су у ЕУ 
одговорили на ове претње које имају транснационални карактер, а да бисмо 
то урадили, прво ћемо представити институционални оквир ЕУ за борбу 
против тероризма.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЕУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

Темељ институционалног оквира у борби против тероризма вуче се 
још из средине седамдесетих година са успостављањем групе ТРЕВИ, коју 
су формирали европски полицијски званичници како би међусобно по-
магали у борби против међународног криминала и тероризма, а служило 
је као својеврсан форум за размену информација. Након 1992. године, са 
потписивањем Мастрихтског споразума, група се „утопила“ у оквиру трећег 
стуба ЕУ. Прекретницом у области сарадње у борби против тероризма могу 
се сматрати напади 11. септембра 2001. године. До тада, земље чланице су 
одбијале да развијају дубљу сарадњу у овој области, јер нису желели да се 
одрекну државног суверенитета (Casale, 2008).

Од тада до данас, ЕУ је развила бројне институције и агенције у борби 
против тероризма које су од значаја за формулисање, имплементирање и 
праћење примене Стратегије за борбу против тероризма ЕУ. Поред Европ-
ског савета, који представља главно тело које предлаже законе из ове обла-
сти, значајно место заузима Координатор за борбу против тероризма (EU 
Couter-terrorism Coordinator; CTC). Он предлаже мере Европском савету, а 
задужен је и за комуникацију са нечланицама по овом питању (European 
Council, 2016). Затим, у оквиру Главне управе за миграцију и унутрашње по-
слове (Directorate General of Home Affairs and Migration) налази се Мрежа за 
повећање свести о радикализацији (Radicalisation Awareness Network; RAN) 
која игра велику улогу у спречавању радикализације повезујући релевантне 
субјекте из ове области (European Commission, 2013). Такође, веома битну 
улогу у борби против тероризма имају Еуропол и Еуроџаст (Europol and 
Eurojust). Прва представља агенцију за спровођење закона повезујући све 
полицијске организације и важна је за размену информација, док Еуроџаст 
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представља организацију која координише истрагу и кривично гоњење из-
међу надлежних органа држава чланица и даје препоруке државама члани-
цама за унапређење њиховог правног оквира. На крају, Европској служби 
за спољне послове (European External Action Service; EEAS) припада одго-
ворност за спољну димензију стратегије тиме што помаже трећим земљама.

Из наведеног се види да ЕУ има доста комплексну мрежу институција 
које су релевантне за борбу против тероризма. У наредним деловима ћемо 
се осврнути на документе ЕУ из ове области донесене у контексту Сиријског 
грађанског рата и мигрантске кризе, а након тога ћемо се осврнути на њихо-
ву имплементацију од стране ових институција.

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ ЕУ У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

Европска комисија је 2005. године усвојила Стратегију за борбу против 
тероризма ЕУ (The European Union Counter-Terrorism Strategy). Ова стратегија 
представља основ за борбу против тероризма на нивоу ЕУ. Иако примарна 
одговорност за борбу против тероризма у ЕУ припада њеним чланицама, 
улога институција ЕУ није занемарљива и углавном се своди на подршку 
чланица, али и партнерских земаља, што је и у стратегији представљено. 
Такође, ЕУ у стратегији себе посматра као глобалног играча у борби против 
тероризма и истиче своју подршку УН по овом питању (European Council, 
2005). Стратегија се заснива на четири стуба (PPPR):

1. Спречити (Prevent) – фокусира се нa спречавање радикализације тако 
што се суочава са коренима тероризма, као и на спречавање регрута-
ције и терористичке обуке;

2. Заштита (Protect) – циљ је да се смањи вероватноћа терористичког на-
пада кроз заштиту грађана, као и кроз побољшање заштите граница, 
транспорта и критичне инфраструктуре;

3. Гоњење (Pursue) – циљ је кривично гоњење терориста унутар и ван ЕУ, 
затим ометање терористичких активности, регрутације, планирања и 
финансирања, као и стварање и одржавање терористичких мрежа;

4. Одговорити (Respond) – наглашава сталну потребу за припремом и 
стварањем ефективног механизма за одговор на терористичке напа-
де, као и заштиту и  помагање ЕУ грађана у трећим земљама (European 
Council, 2005).

Када је у питању претња коју представља тероризам из Сирије, Европ-
ска комисија је 30. августа 2014. године закључила „да стварање Исламског 
калифата у Сирији и Ираку и извоз тероризма исламских екстремиста на 
којој се он заснива представља директну претњу безбедности европских 
земаља. Европска унија је одлучна да допринесе борби против претње коју 
представља ИД и друге терористичке групе у Ираку и Сирији, као што на-
лаже Резолуција 2170 Савета безбедности Уједињених Нација“ (European 
Council, 2014). 
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На састанку министара спољних послова ЕУ, 20. октобра 2014. године, 
усвојена је Стратегија за борбу против тероризма/страних бораца са фоку-
сом на Сирији и Ираку (EU counter terrorism/foreign fighters strategy focusing 
on Syria and Iraq). Ова стратегија представља широк приступ, покривајући 
неколико приоритетних области за деловање и широк опсег инструмената 
за то, а заснива се на стратегији ЕУ из 2005. године. Приоритетне области 
укључују:

• Политичку димензију: Подршку ирачким властима и опозицији у Си-
рији;

• Превенцију: Сарадња са трећим државама које имају највише страних 
бораца кроз изградњу капацитета за стратегијску комуникацију;

• Потрагу: Побољшати сарадњу са трећим државама како би се иден-
тификовале мреже регрутације и страних бораца, јачање безбедности 
граница у државама око Сирије и Ирака;

• Заштиту: Изградња регионалних капацитета који се тичу безбедно-
сти авијације и превенције „цурења“ оружја из Сирије и Ирака;

• Одговор: Изградња капацитета у региону за одговор на терористичке 
нападе;

• Заједничко ангажовање са кључним партнерима: Сарадња са регио-
налним и другим кључним партнерима, подршка за имплементацију 
резолуција Савета безбедности УН (European Council, 2016). 

Напади у Паризу 7–9 јануара 2015. године имали су за последицу усвајање 
Заједничке изјаве у Паризу 11. јануара 2015., где се потврдила посвећеност 
у борби против тероризма, и позивање на већу сарадњу међу чланицама, 
као и међу партнерским земљама. Неке значајније мере које се спомињу јесу 
стварање базе података путника (European Passenger Name Record; PNR), 
мењање правног оквира који ће омогућити ширу консултацију у оквиру 
Шенгенског система информисања (Schengen Information System; SIS II), 
стварање оквира за детектовање одређених европских грађана који прелазе 
спољне границе, партнерство са интернет провајдерима у борби против те-
рористичке пропаганде, подршка РАН мрежи, итд. Надовезујући се на ово, 
Координатор за борбу против тероризма је у оквиру предстојећег састанка 
министра правде и унутрашњих послова у Риги 29. јануара предложио мере 
које су биле разврстане у пет тематске целине: (1) превенција радикализа-
ције; (2) контрола граница; (3) правни одговор; (4) дељење информација; 
(5) смањење илегалне трговине ватреног оружја. Ове мере су разматране на 
састанку министра у Риги, што је довело до усвајања такозване Заједничке 
изјаве из Риге (The Riga Joint Statement) 12. фебруара 2015. године. Између 
осталог, министри су истакли да даље активности у одговору на ову претњу 
треба да буду грађене на основу постојећих механизама и позвали су на њи-
хово јачање. Такође, министри су се заложили за ажурирање већ постојеће 
Унутрашње безбедносне стратегије ЕУ (Internal Security Strategy) (The Justice 
and Home affairs, 2015).
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Савет ЕУ је 16. марта 2015. године усвојио Регионалну стратегију за Сирију 
и Ирак и претњу од ИД (EU Regional Strategy for Syria and Iraq as well as the 
ISIL/Da’esh threat) којом дефинише своју политику према Ираку и Сирији. 
Између осталог, стратегија осуђује ИД и њене терористичке активности 
и позива на дијалог свих страна у сукобу. ЕУ ће на пољу борбе против 
ИД сарађивати са својим партнерима, спречавати њено финансирање и 
ширење пропаганде. Помагаће трећим земљама преко својих радних група. 
Осим тога, пружањем техничке подршке, одговориће на пролиферацију 
наоружања у региону, као и спровести јаче мере заштите спољних граница 
ЕУ (EU Council, 2015).

Након нових терористичких напада у Паризу 13. новембра 2015. године, 
Француска је затражила активацију члана 42 (7) Уговора о ЕУ, којим тражи 
помоћ од држава чланица, што представља преседан. На састанку министа-
ра одбране ЕУ 17. новембра 2015. године, министри су изразили једногласну 
подршку и спремност да помогну. По члану 42 (7) државе чланице ЕУ има-
ју: „Обавезу да пруже помоћ свакој држави која је жртва оружане агресије 
на својој територији у сваком случају и свим средствима која су у њиховој 
моћи“. Помоћ се пружа без обзира на „специфичност карактера безбедно-
сне и одбрамбене политике појединих држава чланица“. 

Децембра 2015. године, министри спољних послова су расправљали о 
спољној димензији европског рада у области борбе против тероризма. На 
овом састанку су оценили да је од изузетног значаја сарадња са државама 
Блиског истока и Северне Африке, Турске и Западног Балкана. Расправљали 
су о географским и тематским приоритетима, укључујући и рад у сузбијању 
појаве страних бораца, побољшању граничне и авијацијске безбедности, 
сузбијању финансирања терориста и противрадикализацији и насилном 
екстремизму (European Council, 2016). 

Напади у Паризу у јануару 2015. године представљају кључни догађај 
који је покренуо низ усвајања предлога који се тичу претње коју представља 
тероризам са Блиског истока. Већина ових предлога јавили су се још пре тих 
напада и била су оспоравана у смислу ефикасности и легитимности. Наред-
ни напади повезани са терористичким организацијама на Блиском истоку 
имали су исти ефекат. Користећи теорију секуритизације, сматрамо да је у 
овом случају ИД постала функционални актер, који је омогућио секурути-
зујућим актерима (разне ЕУ институције) да донесу разноврсне специјалне 
мере, које пре напада тешко да би биле донете.8

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ

Тешко је разврставати документе и мере на основу тога да ли се односе 
на тероризам уопштено или феномен страних бораца. Скорашњи напади у 
Француској јасно показују да подела терориста на стране борце, припадни-
ке терористичких организација послатих у ЕУ или пак на усамљене вукове 
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јесте условна. Мере које треба предузети морају бити холистичке, што је на 
основу представљених докумената препознато на нивоу ЕУ. Због тога може-
мо говорити о неколико различитих мера предузетих на нивоу ЕУ насталих 
на основу предлога Координатора за борбу против тероризма. 

Наиме, Координатор за борбу против тероризма је првобитно предло-
жио 22 мере, које су подржане од стране Савета за правосуђе и унутрашње 
послове (The Jusitce and Home Affairs Council) јуна 2013. године. Ове 22 мере 
су биле разврстане у шест области приоритета: боље разумевање феноме-
на, спречавање радикализације, откривање сумњивих путовања, истрага и 
кривично гоњење, повратак бораца и сарадња са трећим земљама. Августа 
2014. Савет је позвао на бржу имплементацију ових мера са акцентом на 
(1) спречавање радикализације и екстремизма, (2) ефикасније дељење ин-
формација (укључујући размену са трећим земљама), затим на (3) одвра-
ћање, откривање и спречавање путовања, и на крају (4) на истраживање и 
кривично гоњење страних бораца (EU Counter-Terrorism Coordinator, 2014). 
Ово представља основу свих будућих мера и активности које су друге ЕУ 
институције спроводе.

Очигледно је да су од великог значаја спречавање радикализације и су-
протстављање терористичкој пропаганди, како у заједницама тако и на ин-
тернету. Многи страни борци су отишли на ратиште или су радикализовани 
преко интернета или особа из њихове локалне заједнице, стога и не чуди 
што је ЕУ препознала ово као један од приоритета. У том смислу, у оквиру 
ЕУ постоје два ентитета од нарочитог значаја. Први је већ споменута Мре-
жа за повећање свести о радикализацији чији се значај огледа у томе што 
помаже оперативцима који су ангажовани на спречавању радикализације 
и дерадикализацији. Крајем 2015. у оквиру Мреже је створен и Центар из-
врсности (RAN Centre of Excellence) који окупља велики број стручњака од 
значаја за активности Мреже. Друге важније институције су: Сиријски са-
ветодавни тим за стратешку комуникацију (Syria Strategic Communications 
Advisory Team (SSCAT)), чија је улога стварање наратива који ће контрирати 
наративу Исламске државе, а друга је Јединица за рад у вези са пријављеним 
интернет садржајима (Internet Referral Unit), чији је задатак борба против 
ИД на социјалним мрежама. ЕУ је такође основала форум јавног и приватног 
партнерства који треба да истражи начин да развије противтерористички 
наратив и нађе начин проналажења радикалног и терористичког садржаја 
на интернету (van Ginkel, Entenmann, 2016).

Друге мере које ЕУ спроводи јесу дељење информација и сарадња ЕУ са 
трећим земљама. У овом смислу, под трећим земљама се сматрају суседи Си-
рије, земље медитеранског партнерства, као и земље партнери (попут САД), 
али и земље Западног Балкана, јер се налазе на мигрантској рути. Дељење 
информација и сарадња са трећим земљама јесте неопходна, јер је феномен 
страних бораца транснационалног карактера, па је правовремена информа-
ција императив за ефикасан и ефективан одговор на било какве активности. 
Због тога су агенције ЕУ – Фронтекс, Еуроџаст и Еуропол такође повећале 
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своју сарадњу са овим земљама. Еуропол је јануара 2016. године отворио 
Европски центар за борбу против тероризма (European Counter Terrorism 
Centre) у Хагу, чији је рад, између осталог, усмерен и против страних бораца 
(van Ginkel, Entenmann, 2016).

Трећи вид борбе је детектовање и спречавање сумњивих путовања, а 
то се најбоље постиже разменом информација. У овој области нарочито 
је битан Шенгенски информацијски систем (Schengen Information System) 
који омогућава дељење информација између граничних власти чланица, 
док се за дељење информација између ЕУ и трећих земаља врши Аналитич-
ка група „Travellers“ (Focal Point Travellers) у оквиру Еуропола. У питању је 
тим експерата који је настао априла 2016. године потписивањем споразума 
између ФБИ и Еуропола. Четврти вид борбе јесте кривично гоњење стра-
них бораца. ЕУ је ажурирала своју оквирну Одлуку 2002/475/JHA о борби 
против тероризма (EU Framework Decision (FD) 2002/475/JHA on combatting 
terrorism) тиме што је криминализовала терористичку обуку и финансира-
ње тероризма у складу са резолуцијом 2178 СБ УН. Такође, државе чланице 
су ажурирале законе, а велику улогу је имао и Еуроџаст који је на основу 
прикупљених искустава судства и тужилаштва држава чланица, и анализе 
одговора на овај феномен, дао препоруке. Такође, Европска комисија прати 
ефективност судских мера које се односе на обавезујућу резолуцију СБ УН 
2178 (van Ginkel, Entenmann, 2016). 

ЗАКЉУЧАК

Последице које рат у Сирији има одавно већ превазилазе границе те 
државе; оне се осећају и виде како у околним државама и региону, тако и 
у комплетној међународној заједници. Високе стопе погинулог становни-
штва, разорена инфраструктура, преливање сукоба на околне државе, на-
станак нових фронтова и све екстремније борбе између сукобљених страна, 
довеле су до масовне миграције популације, чиме је Сирија постала ,,воде-
ћа“ држава у 21. веку по броју избеглих лица. Велики удео од укупног броја 
(који се процењује на 5 милиона), око милион њих, кренуо је ка ЕУ. Година 
2015. у Европској унији остаће упамћена по мигрантској кризи и неуспеху 
да правовремено и адекватно одговори на њу. Поред хуманитарне димензи-
је проблема са мигрантима, јавила се забринутост и грађана и доносилаца 
политичких одлука на нивоу ЕУ – шта са потенцијалним терористима који 
су кризу искористили као прилику за улазак на територију ЕУ? Страх да се 
међу мигрантима крију терористи, или да пак неки од њих могу утицати на 
радикализацију и мотивисање становника ЕУ да се придруже терористич-
ким групацијама у Сирији, додатно је подгрејана терористичким нападима 
који су се одиграли на европском тлу. Сложени феномени миграције, теро-
ризма и страних бораца међусобно су испреплетени и представљају озбиљ-
ну претњу по безбедност ЕУ. У првом реду, та претња захтева координацију 
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између држава чланица ЕУ, европских институција, али и међународних 
организација релевантних за борбу против тероризма, како би се ефикасно 
на њу одговорило. Владе европских држава усвојиле су различите мере за 
борбу против тероризма и феномена страних бораца, укључујући повећану 
присмотру, забрану путовања и хапшење бораца који су се вратили са стра-
них ратишта, као и оних који регрутују терористе. Неке државе су појачале 
постојеће противтерористичке законе, а нарочито оне које се односе на по-
јединце који путују у иностранство зарад терористичких сврха.

На основу усвојених мера и донетих одлука, евидентно је да су на нивоу 
ЕУ приоритети постављени тако да се у првом реду превенирају будући те-
рористички напади. Сем повећане размене информација на свим нивоима 
одлучивања, то ће се чинити кроз дерадикализацију и подизање свести гра-
ђана о негативним исходима прикључивања терористичким организација-
ма и одласком на страна ратишта. Упоредо са овим мерама, развијаће се и 
систем кривичне одговорности за све сегменте повезане са терористичким 
деловањем, а који се тичу регрутације, припреме, помагања или извођења 
терористичких аката.

Оно што остаје да се види у наредном периоду јесте то колико ће ЕУ има-
ти успеха у томе да координира свим овим активностима и правовремено 
одговори на претње.

НАПОМЕНЕ

1. Ал Нусра фронт се сматра организацијом повезаном са Ал Каидом. 
Међутим, 28. јула 2016. године вођа организације је у својој првој сни-
маној поруци поручио да се организација одваја од Ал Каиде и да ће 
њено ново име бити Џабат Фатех Ал Шам (ماشلا لهأل ةرصنلا ةهبج), од-
носно Фронт за освајање Леванта. Због своје препознатљивости под 
старим именом, у раду ћемо да користимо то име.

2. Велики протести су се догодили у Алжиру, Кувајту, Ираку и Јордану, а 
промене режима су се догодиле у Тунису и у Египту, Либији и Јемену. 
На крају, у Бахреину и Сирији је дошло до ескалирања насиља.

3. Треба разјаснити употребу термина избеглица и мигрант. Ово питање 
је значајно зато што из одговарајуће употребе термина произилази од-
говарајући третман државе према појединцу. Избеглице су лица која 
беже од оружаног сукоба или прогона. Појам „избеглица“ је дефини-
сан и заштићен у међународном праву – Конвенција о избеглицама 
из 1951. и њен Протокол из 1967. године, као и други законски акти, 
и због тога је држава дужна да се стара о њима. Како истичу Липовац 
и Ђурић, све ЕУ агенције, попут Фронтекса, дају збирне податке о по-
кушају нелегалног преласка граница. С обзиром на то да те агенције 
у моменту нелегалног преласка граница не могу знати ко су те особе 
и да ли су заиста избеглице, ЕУ институције користе назив мигрант.
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4. С друге стране, УН агенције, попут УНХЦР-а, користе термин избегли-
ца истичући карактер кризе и апелујући на европске државне органе 
да укажу помоћ (Липовац, Ђурић, 2015). Ми ћемо због самог контекста 
овог рада употребљавати израз мигрант и мигрантска криза.

5. Интересантно је да је овде реч у земљама које се нису до сада суочиле 
са терористичком претњом и где су мигранти изразили мало жеље да 
затраже азил.

6. Термин страни терористички борац се такође спомиње и у Резолуци-
ји СБ 2178 из септембра 2014. године која је обавезујућа, а на коју се 
ЕУ позива у својим стратешким документима и резолуцијама.

7. Исламска држава је 30. јуна 2014. године на својим освојеним терито-
ријама у Ираку и Сирији прогласила Исламски калифат, чиме је хтела 
да истакне своју државност.

8. Наравно, ову неповезаност треба сматрати условно јер су, као што 
смо већ навели, многи напади били инспирисани терористичком про-
пагандом. Хегхамер и Несер наводе: „Ал Нусра и ИД се можда боре 
у Сирији, али на Западу многи радикали не мисле да треба да бирају 
стране“. О овоме најбоље говори случај браће Куочи, где је један про-
гласио лојалност ИД, а други Ал Нусри.

9. Секуритизација је чин представљања одређеног проблема као егзи-
стенцијалне претње како би се спровеле одређене специјалне мере. 
Секуритизацију врши секурутизујући актер (у овом случају су разне 
ЕУ институције), док специјалне мере подразумевају увођење нових 
правила. Функционални актер је актер који у зависности од ситуа-
ције олакшава или отежава секуритизацију. За више о овом концеп-
ту видети: Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). Security: a new 
framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.
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EUROPEAN UNION AND SYRIAN CIVIL WAR –  
ANSWER ON TERRORISM IN CONTEXT OF THE MIGRANT CRISIS

SUMMARY

Syrian civil war has lasted for several years and no signs of his imminent end. A 
multitude of actors in the conflict, in which dozens of fronts collide, the interven-
tion of the international community and the growing number of civilian casualties, 
led to the fact that the consequences of the Syrian civil war took on enormous pro-
portions and had impact on almost the entire international community. The daily 
increase in the number of civilian casualties and deteriorating living conditions led 
to mass migration of the Syrian population, both towards neighboring countries 
and towards the European Union. In addition to the crisis in the EU caused by 
the massive influx of migrants, second related problem emerged - terrorism. The 
terrorist attacks that took place in the EU, contributed to growing concerns of citi-
zens and institutions and opened several new issues, among which is the question 
of the problem of foreign fighters. The paper will present these phenomena, their 
relationship and the way the EU deals with terrorism: answer of the EU, adopted 
measures and its institutional framework for the operation.
Key words: War in Syria, foreign fighters, terrorism, European Union, migrant 
crisis






