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Слободан МИШОВИЋ
Универзитет у Београду–Факултет безбедности

УДК 330.341.424
ИД 512188085

ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА КАО ОСНОВНИ 
УЗРОчНИК ДЕМОГРАФСКИХ ПРОМЕНА

Сажетак. У свим периодима развоја, од 1750. године, процес индус-
тријализације имао је пресудан утицај на економска кретања у свим 
земљама света, а нарочито на осавремењавање и развој производног 
процеса. Упоредо са током саме индустријализације, као пратећи про-
цеси, дешавале су се многобројне промене у државама у свих делова 
света. Многе промене изазване овом појавом имале су првенствено по-
зитивне ефекте, али је било и оних које су остављале негативне после-
дице по укупан развој држава у међународној заједници.
Неке од значајнијих, у процесу индустријализације, јесу демографске 
промене. Одвијале су се упоредо са овим процесом или су биле његова 
последица. Анализа тих промена указује да су оне биле међузависне 
и да су остављале препознатљив утицај на укупан развој свих држава 
у међународној заједници. У анализи демографских промена тежиш-
те је стављено на промене у укупном кретању, развоју и последицама 
индустријализације у квантитативним и квалитативним особеностима 
становништва. У раду ће бити указано на најзначајније промене код 
становништва, као што су: просторно кретање становништва – мигра-
ције; природно кретање становништва; промене у структурном саставу 
становништва; промене у начину живљења; промене у начину стано-
вања; промене у образовној структури; промене у односу према жени 
и материнству; и промене у стандарду становништва. Наведене демог-
рафске промене су, кроз развој држава/друштава, у процесу индустрија-
лизације имале значајан утицај на формирање новог погледа на свет и 
даље правце његовог развоја.

Кључне речи: индустријализација, демографске промене, станов-
ништво, миграције, емиграција, имиграција, структурни састав, стано-
вање, стандард, развој



[10] Годишњак ФБ 2011.

ОПШТА РАЗМАТРАЊА

Савремену међународну заједницу, под било којим термином, чини 
њено становништво. Под становништвом се подразумева скуп свих људи 
који настањују разматрану област, зону, рејон или неку другу територију. 
Становништво представља сложену историјску природно-друштвену 
категорију, која се састоји од великог броја људских индивидуа, људских група 
и заједница, почев од породице као примарне друштвене групе, па преко 
разних друштвених заједница, све до највише категорије људског друштва. 
Међутим, људско друштво је далеко шири појам и, поред становништва, 
обухвата и све умне, материјалне и моралне вредности којима се на датом 
нивоу развоја располаже, дакле сва научна достигнућа. То указује да 
становништво није прост механички збир људи, већ сложен и динамичан 
организам условљен законима развитка становништва који су различити за 
сваку историјску епоху.

Познато је да од 150 милиона км² укупне површине копна на Земљи 20% 
није погодно за насељавање људи. Захваљујући напретку науке и технике, у 
новије време брзо се насељавају и ти делови копна. Данас се број људи на Зе-
мљи повећава годишње за 20%, (сваког дана се рађа 280.000, а умре 150.000, па 
дневно повећање становништва износи 130.000), што указује да се његов број 
удвостручава сваких 35 година. Према тим показатељима, 2000. године на Зе-
мљи је живело око 6 милијарди људи, 2070. године било би око 25 милијарди, 
а 2200. године око 150 милијарди. При томе, треба имати на уму да је 2007. го-
дине у свету гладовало преко милијарду људи, од чега је 700 милиона живело 
у апсолутној беди. Експлозивни раст становништва указује на неопходност 
повећања производње хране и предузимање комплексних мера на смањењу 
утицаја бројних фактора који утичу на његов развој. 

Наведени подаци неминовно намећу многа питања, која су се у науци и 
пракси постављала више пута до сада, а то су: (1) да ли је Земља у могућности, 
у односу на природне ресурсе који се неплански троше, да прехрани толики 
број становника; (2) да ли постоје довољне залихе воде, нарочито квалитетне 
(за пиће), за подмирење потреба толиког броја становника; (3) да ли толики 
број становника неће довести до пренасељености Земље; (4) какве ће после-
дице изазвати толика бројност становништва;1 (5) да ли постоје довољни ал-
тернативни и други извори исхране становништва; (6) да ли постоје довољни 
енергетски потенцијали за задовољавање толиког броја људи; и (7) да ли ће 
атмосферски омотач бити у стању да издржи толика испарења и токсикацију, 
за коју је најодговорнији човек.

У савременој међународној заједници, кроз процес изградње неког гло-
балног друштва, на делу је неравномеран економски развој: на једној страни 

1 Велика бројност становништва Земље могла би изазвати: борбу за простор народа; 
етничка оспоравања; ратове и друге последице.
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мањи развијени део, а на другој знатна већина неразвијеног света. Са екс-
панзијом капитала нарасла је велика неједнакост међу људима, народима и 
државама, првенствено у расподели капитал-вредности. Због тога је савре-
мена међународна заједница, по степену економског развоја, сегментована 
у три категорије: развијени центар (западне земље); полуразвијено окружење 
(један број земаља у развоју); и неразвијена периферија (велика већина не-
развијених земаља, међу којима је и Србија). Такав процес неминовно произ-
води поларизацију света (његовог становништва) у социјалној сфери. На тај 
начин се у савременој међународној заједници успоставља нови економски 
тоталитаризам. То је првенствено продукт економске доминације богатих и 
развијених земаља Запада, на челу са САД.

У прилог неравномерном економском развоју света и његовој социјалној 
поларизацији говоре бројни подаци. У високоразвијеним земљама, нарочито 
САД, концентрисано је 92% финансијског капитала и 98% технолошких инова-
ција. Насупрот томе, неразвијене и земље у развоју са 80% становништва, по-
седују свега 12% индустријске производње и 16–20% дру штве ног производа, од 
чега више од 50% дају на отплату дугова богатима и развијенима. То указује на 
феномен да се диспропорције у развоју богатих и сиромашних држава у међу-
народној заједници све више повећавају. Оне су са 3 : 1 у 1920. години порасле на 
100 : 1 у 1950. годи ни да би у првој деценији 21. века достигле ниво 1000 : 1. 

Подаци указују, када се разматра стање становника екумене, да данас 22 
најбогатија човека на свету располажу ве ћим богатством од националног до-
хотка 35 сиромашних земаља света; или пак 45 најбо га тијих људи света рас-
полаже већим богатством од националног дохотка 72 сиромашне зе мље све-
та. То упечатљиво показује колика је и каква је расподела резултата рада и 
богатстава по становнику и међу државама у међународној заједници.2 Мора 
се имати у виду да, у оваквој неравноправној и економски неоправданој рас-
подели резултата рада, велики део богатстава којим располажу сиромашне 
(неразвијене) земље константно експлоатишу богате и технолошки развијене 
земље, на челу са САД. Због тога је данас „глобално друштво“ поларизовано на 
богатих 20%, који раде све што могу и хоће, и сиромашних 80%, који раде оно 
што морају. То упућује да је изражен монопол и диктат богатих и развијених 
у тржишној сфери.

Глобални неутемељени економски систем проузроковао је бројне економ-
ске процесе, међу којима су за становништво на глобалном и регионалном 
нивоу најзначајнији: (1) неравномеран економски раст развијених и нераз-
вијених држава; (2) смањен удео капитала развијених у економијама не-
развијених држава; (3) спори процеси интеграције трговине неразвијених у 
глобалне трговинске токове; (4) недоступност савремених технологија нај-
већем броју неразвијених земаља; (5) формирање стратешких корпоративних 

2 Неравноправна расподела резултата рада и богатстава односи се на податке о 
националном дохотку по глави становника у развијеним и неразвијеним земљама.
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савезништава одвијало се између развијених земаља; (6) енормне разлике у 
стандарду становништва у развијеним и неразвијеним земљама; (7) све брже 
смањење директних улагања у економије неразвијених земаља; (8) велика 
незапосленост у неразвијеним земља ма, са тенденцијом сталног повећања и 
изазивања незадовољства и социјалних немира; и (9) појава све већег расип-
ништва богатих у развијеним земљама. 

Такви економски процеси су изазвали бројне економске последице у 
међународној заједници, а највише их је осетило становништво у неразвије-
ним земљама, и то су: ограничење спољнотрговинске размене добара између 
богатих и сиромашних држава света; прекид давања економске и технолошке 
помоћи земљама у развоју, од чега им је у највећој мери зависио опстанак и 
развој; примена бројних економских мера, од разних ограничења до економ-
ске блокаде; чести прекиди финансирања одређених пројеката у неразвије-
ним земљама; оспоравање или прекид кредитирања неразвијених из ММФ-
а; замрзавање финансијских средстава неразвијених у финансијским инсти-
туцијама развијених; и прекид размене технолошких иновација и патената 
између развијених и неразвијених.

Наведени подаци указују да су у периоду изградње такозваног новог свет-
ског поретка, услед неравномерног и неравноправног економског развоја 
(између развијених и неразвије них), остале ненадокнадиве последице на 
развој становништва у највећем броју држава међународне заједнице. То је 
у данашњим условима економске кризе изазвало економски суноврат (бан-
кротство) највећег броја неразвијених и земаља у развоју. Познато је да је 
после Другог светског рата, од стране развијених, грађен економски модел 
„профитерског реал-капитализма“ заснован на неутемељеним „папирским 
економским вредностима“, које нису имале стварну економску и валутну 
оправданост или покриће. Наравно, такав економски систем базирао се на 
невиђеној експлоатацији становништва неразвијеног света, на жалост под 
пропагандним геслом „промене њиховог економског система и помоћи ради 
уласка у развијени свет“ и „убрзања њиховог економског развоја“. 

У периоду после Другог светског рата до данас највећем броју неразвије-
них земаља давана су лажна обећања у економској сфери ради придобијања 
елита на власти. Посреди су били интереси богатих ради остваривања њихо-
вих мегаломанских прохтева, незаситости и гламурозности у свим областима 
живота. То је био и биће један од најзначајнијих узрока што становништво не-
развијених (сиромашних) земаља није могло стварати боље услове живљења 
и стандард те што привреда неразвијених земаља заостаје за развијенима 
више од три века. Такав економски систем морао се срушити као кула од ка-
рата и највећи део становништва света (неразвијене земље) довести до још 
већег сиромаштва и беде.

У развоју људског друштва све до 1750. године већина људи живела је селу, 
узгајајући животиње и обрађујући земљу. После те године у Енглеској су се 
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десила два велика догађаја, која су заувек променила тадашњи свет – пољо-
привредна и индустријска револуција. Пољопривредна револуција је, у суш-
тини, имала за последицу склањање сиромашних земљорадника са земље. 
Индустријска револуција је, уместо малих радионица у баракама, створила 
велике производне комплексе – велике фабрике. Земљорадници који су „от-
ерани“ са земље почели су се запошљавати у новим фабрикама, око којих су 
се почели развијати прва велика индустријска насеља-градови. 

Обе револуције су подстакле пораст броја колонија, првенствено европ-
ских, на свим континентима. Револуције су нагло подстакле трговину широм 
света, јер су колоније постале велика нова тржишта, нарочито за производе 
као што су одећа и прибор за јело. Сада су људи увидели да, уместо ручне и 
споре израде предмета, могу брзо и јевтино производити велике количине 
готових производа за нова тржишта, те на тај начин стицати већа богатства. 
Тај процес је довео до нових изума, који су осавременили производни процес, 
убрзали поступак до финалног производа, повећали производни контингент 
и смањили број радника које је требало плаћати.

Измена процеса производње, измена производне структуре, побољшање 
организације процеса производње, пораст продуктивности рада, повећање 
ефикасности и конкурентности довели су до настанка стратегија индустрија-
лизације у свету. То је било унапред смишљено деловање довитљивих људи 
у циљу унапређења индустријског развоја и на тим основама сти цања већег 
личног и државног богатства. У историји развоја индустријализације посто-
ја ле су две стратегије, капиталистичка и социјалистичка. Стратегија капи-
талистичке инду стри јализације захватила је државе западне Европе, а те-
мељила се на парној машини. Она се зракасто ширила на остале државе, а 
представљала је природни пут економског развоја. Пређен је постепен пут 
развоја од лаке ка тешкој индустрији. Она се и данас препоручује државама 
у развоју и неразвијеним земљама, јер не захтева велика финансијска сред-
ства, даје брзе резултате, прихватљива је у кратком року, али дугорочно не 
обезбеђује напуштање круга сиромаштва. 

Стратегија социјалистичке индустријализације форсирала је развој теш-
ке индустрије и спор и неодговарајући развој лаке индустрије. Овом страте-
гијом су у кратком року постизани импресивни резултати у развоју инду-
стрије и државе. Такође, пратили су је високе стопе раста индустријске произ-
водње, екстензиван развој, ширење капацитета, повећање броја запослених, 
ниска продуктивност и ефикасност рада, што је у последњој деценији дваде-
сетог века довело до општег колапса у привредном развоју. На обе стратегије 
пресудно утичу друштвено-економски систем, наглашена улога државе, сло-
бодно тржиште и стање и односи у међународној заједници. 

У савременим условима присутне су нове стратегије индустријског раз-
воја, које траже нове путеве реиндустријализације на бази ефикаснијег споја 
тржишта и планске улоге државе, са ослонцем на слободно тржиште у раз-
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вијеним индустријским државама. Без обзира на усвојене и нове стратегије, 
за државе у развоју и неразвијене државе нема потпуно готовог рецепта ин-
дустријализације, јер се државе разликују по нивоу развијености, предности-
ма и ограничењима у процесу индустријализације, броју становника, вели-
чини простора државе, величини тржишта, менталитету, традицији и нави-
кама већинског и осталих народа.

Индустријализација Србије завршена је осамдесетих година двадесетог 
века, када се она налазила у саставу бивше СФРЈ. Настале друштвено-поли-
тичке промене и распад те државе довели су до колапса у привредном раз-
воју, па самим тим и до урушавања индустри је3 и индустријске производње у 
Србији. Уместо тражења спаса, приватизација индустриј ских капацитета до-
нела је још дубље пропадање, које се нарочито осећа у металској и текстилној 
индустрији. Стотине хиљада радних места у индустрији изгубљене су и не 
постоји ниједна озбиљна активност државе да дође до некаквог значајнијег 
побољшања. Драстично смањење производње домаће индустрије довело је до 
увоза, који је кроз увознички лоби и конкурентне цене додатно дестабилизо-
вао домаћу индустрију. О бесперспективности индустрије у Србији говори по-
датак да су одумрле многе индустријске школе, као и поједина индустријска 
занимања. 

Покушаји и интервенције државе да се пад индустријске производње ба-
рем заустави остали су неуспешни, а капацитети и гиганти српске индустрије 
налазе се у жалосном стању. Све заступљенији модел организације фокусиран 
на посао и измештање одређених активности ван фирме ка услужном сек-
тору доприноси даљем урушавању индустријске производње. Индустријска 
производња у Србији је у високом проценту окренута мануелном раду, који, у 
комбинацији са нискоквалификованом радном снагом и малом продуктив-
ношћу, онемогућава тржишну активност индустријских производа.

Србија још увек није изнашла решење и мере које би омогућиле да се инду-
стријска производња стабилизује и изгради амбициозна индустријска поли-
тика. Због тога је, по осамостаљивању, Србији неопходна поновна индустрија-
лизација, која би представљала путоказ изласка из кризе. Највећу препреку 
поновној индустријализацији представља висока стопа незапослености. Њен 
главни узрок је разиндустријализација.4 Разумљиво је да је једини исправан 
излаз из незапослености поновна индустријализација на основу нових тех-
нологија. Без обнове индустрије нема ни запошљавања људи, ни уравноте-
жења платног биланса нити раздуживања државе. 

3 Основни узроци слома индустрије подељени су у две групе: економски узроци 
(стратегија „усамљеног развоја“; и ниска збирна ефикасност чинилаца производње) 
и неекономски узроци (замор управљача; „сеча кнезова“ – одстрањивање „либерала“ 
и ликвидација пословодних врхова, тзв. „техноменаџерâ“; институционализација 
анархије; и непријатељско окружење). 

4 Основни узроци разиндустријализације су: бомбардовање 1999. године; нагла 
либерализација увоза од 2001. године; и законско орочавање процеса приватизације.
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На жалост, распрострањено је опште ћутање најодговорнијих у Србији о 
потреби поновне индустријализације. Почетак тих настојања може пред-
стављати и прихватање нове индустријске парадигме, чији је крајњи резул-
тат усвајање нових индустријских претпоставки као заокрет ка хоризонтал-
ним индустријским политикама. То се пре свега односи на приватну својину 
уместо државног власништва, стварање повољних макроекономских услова 
и амбијента, уместо волунтаристичке подршке појединим секторима инду-
стрије. Уместо израженог интервенционизма, ригидних прописа и контроле, 
неопходно је подржати стратегије које компаније саме развијају.

Као мере подстицаја структуралних промена индустријске политике Ср-
бије могу послужити усвојене политике Европске уније за земље које чине 
проширену Европу, а те мере су: индустријска политика мора подржавати 
структуралне промене; бољи правни оквир, тј. прикладнији закони; више 
синергије између различитих политика; акциони план за иновације; акцио-
ни план за законе на нивоу компаније и корпоративно управљање; акциони 
план за финансијски сервис; стратегија запошљавања за друштво знања; по-
мирење одрживости и конкуренције; приступ тржиштима изван Србије; ин-
дустријска политика на нивоу сектора; и друштвени и социјални дијалог на 
секторском нивоу. 

Помаци у побољшаној позицији индустрије подразумевају и структуралне 
промене, пре свега смањење друштвене цене реструктурирања, која је сада 
врло висока. Коначно, индустрији Србије је неопходна нова производна пара-
дигма која подразумева заокрет од традиционалног концепта масовне про-
изводње ка установљавању већег удела појединачне производње што захтева 
високо софистицирану технологију, која ствара атрактиван и вредан произ-
вод. Овакав приступ има и друштвену димензију антиципирања и управљања 
променама базираним на новој индустријској политици.

СТАНОВНИШТВО У ПРОЦЕСУ ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Под становништвом се подразумева скуп свих људи који настањују 
разматрану област, зону, рејон или неку другу територију. Становништво 
представља сложену историјску природно-друштвену категорију, која се 
састоји од великог броја индивидуа, група и заједница, почев од породице као 
примарне друштвене групе, преко разних друштвених заједница до највише 
категорије друштва.

Структура становништва подразумева расподелу становништва по одређе-
ним карактеристикама, старости,5 полу, раси,6 вери, образовању, економској 

5 Постоје три основна типа старосно-полних пирамида: експанзивни, или прогресивни 
тип (имају је државе Африке, Азије и Латинске Америке); стационарни тип (указује на 
низак наталитет и морталитет, а висок удео зрелог становништва); и конструктивни тип 
(имају га већина европских држава, САД, Канада, Аустралија и Јапан).

6 Расна структура подразумева састав становништва према биолошким обележјима, као 
што су: боја коже, састав косе, облик очију, облик лобање, изглед носа и неки састојци 
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активности. У зависности од различитих карактеристика, постоје три групе 
структура: демографска, насеобинска и културна. Демографска структура се 
односи на разлике према полу, старости и породичном стању. Насеобинска 
структура се тиче распореда становништва према типу насеља. Културна 
структура обухвата етничку, лингвистичку, религијску, образовну, квалифи-
кациону и структуру према активности.

Економска структура становништва представља поделу на основу од-
ређених економских обележја. Постоје опште и посебне економске структу-
ре становништва. Општу економску структуру чине две категорије станов-
ништва: економски активно и економски неактивно. У економски активно 
становништво убрајају се људи који обављају неку делатност, привремено 
незапослени и они који први пут траже посао. У економски неактивно стано-
вништво убрајају се људи са личним приходом, као што су пензионери, сти-
пендисти и издржавана лица. Посебне економске структуре дају преглед еко-
номски активног становништва по појединим гранама делатности, које су 
груписане у четири сектора: примарни, секундарни, терцијарни и квартарни. 

Економска структура се изражава процентним уделом економски ак-
тивног становништва у појединим делатностима. У високо развијеним др-
жавама применом науке и технологије у производњи смањује се потреба за 
нискоквалификованом радном снагом, док се развојем услужних делатности 
повећава потреба за високо образованим стручњацима. У економски слабо 
развијеним државама и даље је изражен процес дезаграризације станов-
ништва и делатности, односно прелазак из примарног у секундарни и тер-
цијарни сектор. Недовољно развијене државе имају више младе радне снаге 
него радних места, па се заоштрава проблем незапослености и економске 
миграције становништва. То узрокује промене у структури привреде, изазива 
миграциона кретања из села у градове и нагли процес урбанизације, што ути-
че на различите економске, социјалне и еколошке проблеме.

Утицај незапослености на развој становништва. Један од економских 
проблема који испољава велики утицај на развој становништва света у на-
редном периоду јесте запошљавање. човек је у својој историји прешао пут од 
слободног члана примитивне заједнице до роба, кмета и радника. Данас пра-
во на рад сваког човека спада у загарантована права, али је оно разнолико 
третирано у појединим периодима и у појединим деловима света, нарочито 
у новијем времену. Сада, до краја 2009. године, у свету се очекује преко 240 
милиона незапослених. 

Највећа незапосленост је на простору Африке (преко 48%), Азије (преко 
35%) и Јужне Америке (преко 33%). Незапосленост није заобишла ни Европу 

крви. На основу тих обележја разликују се четири основне расе: европеидна, или бела 
(43%); монголоидна, или жута (19%); негроидна, или црна (7%): и аустралоидна (0,3%). 
Остатак од 31% отпада на мешанце (мелезе), који су настали укрштањем раса (местици, 
мулати и замбоси).
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(око 18%), посебно од економске кризе, која је највише погодила земље југо-
источне Европе, међу којима је и Србија. Највећа стопа незапослености у Ев-
ропи појављује се на простору АП Косово и Метохија 45,43%. Економска кри-
за је само погоршала економско стање на овом простору, оцењују економски 
експерти Европе. Мора се имати у виду да ће број незапослених у свету бити 
много већи него што је процењено, а да ће за опоравак тржишта рада бити 
потребно више деценија.

Према најновијим проценама (2008) глобална стопа незапослености мо-
гла би достићи ниво између 6,50 и 7,40%, што би одговарало бројци од при-
ближно 210–239 милиона људи без посла широм света. То говори о расту неза-
послености у свету за 39 до 59 милиона људи у односу на 2005. годину. Према 
прогнозама економских експерата, највише ће бити погођена млада попу-
лација, за коју ће до 2015. године морати да се обезбеди више од 300 милиона 
нових радних места, али само за предвиђено повећање броја радно способ-
ног становништва. Највећи проблеми због незапослености, ако дође до њеног 
драстичног пораста, у периоду садашње економске кризе, јесу социјални и 
политички немири, који могу довести до ометања функционисања државних 
структура и легалне власти у највећем броју земаља у свету, нарочито у не-
развијеним земљама.

ПЕРИОДИ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

З А П О С Л Е Н О С Т
У развијеним земљама 

(%)
У неразвијеним земљама 

(%)
До 3 месеца 39,5 10,4

3–6 месеци 24,8 13,3
6–9 месеци 17,9 12,7
9–12 месеци 8,3 14,8
1–2 године 5,2 11,1
2–3 године 3,1 13,2
Преко 3 године 1,2 24,5

Табела 1: Процент незапослености становништва у развијеним и нераз-
вијеним земљама света,7 према различитим периодима (подаци из 2007. го-
дине)

Извор: Подаци Комитета УН – обрада аутора

Из горње табеле се види да је у развијеним земљама највећи процент не-
запослености у прва три месеца од ступања у радни контингент, а да касније 
опада. У развијеним земљама после једне године незапослених има само 
9,5%. У развијеним земљама незапосленост је највећа у прва три месеца по-

7 Подаци се односе на процент незапослености у односу на укупну незапосленост.
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сле завршене адекватне школе, а у неразвијеним земљама преко три годи-
не чекања на бироима рада. Истовремено, у неразвијеним земљама процент 
незапослених расте према времену проведеном на заводу за запошљавање. 
Уочава се да је после једне године незапослених 48,8%, што је скоро половина 
укупног броја незапослених. Према подацима из 2006. године, незапосленост 
се кретала у следећим размерама:

КОНТИНЕНТ УКУПНАН БРОЈ СТАНОВНИКА НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
(укупан број и %)

ЕВРОПА

Руска Федерација 142.893.000 5.208.000 (3,66)

Немачка 82.422.000 4.575.000 (5,55)

Пољска 38.537.000 3.046.000 (7,90)

Француска 60.876.000 2.717.000 (4,46)

Шпанија 40.398.000 1.913.000 (4,74)

Велика Британија 60.603.000 1.373.000 (2,27)

АЗИЈА

Јапан 127.464.000 2.930.000 (3,00)

Кина 1.313.974.000 11.332.000 (0,86)

Турска 70.414.000 2.519.000 (3,58)

АФРИКА

Египат 78.887.000 2.451.000 (3,11)

Нигерија 131.860.000 9.383.000 (7,12)

Мароко 33.241.000 1.782.000 (5,36)

АМЕРИКА

САД 298.444.000 7.591.000 (2,54)

Мексико 107.449.000 3.431.000 (3,19)

Канада 33.099.000 1.173.000 (3,54)

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА

Аустралија 20.644.000 573.000 (2,78)

Табела 2:  Незапосленост у појединим земљама света 
(по континентима), према подацима из 2006. године

Извор: Подаци Уједињених нација из 2006. године – обрада аутора

Који су проблеми у запошљавању: неусклађеност између образовне поли-
тике појединих земаља и потреба њихове привреде; старење становништва 
на свим континентима; глобализација и технолошки развитак у свету; већа 
флуктуација радника и стручњака на тржишту рада; смањена могућност ути-
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цаја државе на приватни сектор и запошљавање радника у њему; неодређени 
услови, трајање и начин остваривања права на запошљавање и загаранто-
вану новчану надокнаду у појединим развијеним, а поготово неразвијеним 
земљама; нерегулисано питање осигурања запослених у току радног времена; 
законски недефинисање незапослене особе; и недефинисано и неусклађено 
право на трајање запослености (године старости) до пензионисања, нарочито 
у неразвијеним земљама.

Према подацима Националне службе за запошљавање, у Србији у 2008. го-
дини има око 400.000 незапослених, али независни аналитичари тврде да је 
право стање незапослености око 850.000–950.000 људи. Према подацима исте 
службе, стопа незапослености је са 21,6% у 2006. години порасла на 32,7% у 2008. 
години, што говори о израженом тренду незапослености у времену економс-
ке кризе, која највише погађа неразвијене и земље у развоју. Према подацима 
исте службе, у Србији више од 250.000 људи старијих од 50 година тражи посао 
а да нема никаквих субвенција нити реалне могућности за запошљавање. У 
окружењу Србије стопе незапослености су различите, али су мање него у Ср-
бији, а најниже су у Словенији (око 9%) и Црној Гори (око 12%), док су високе 
у Босни и Херцеговини (око 22%) и Македонији (око 23%). Процењује се да ће 
незапосленост у Србији у 2009. години бити драстично повећана и да ће дос-
тићи ниво земаља са највећом незапосленошћу у наредном периоду, када се 
очекује продубљивање или смиривање економске кризе.

ПРОМЕНЕ КОД СТАНОВНИШТВА КАО ПОСЛЕДИЦА ПРОЦЕСА 
ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Током процеса индустријализације код становништва су се дешавале и 
дешавају се бројне промене. Оне су изражене у позитивном и у негативном 
правцу. Промене у оба правца немају трајан карактер, јер у одређеном 
периоду промене могу деловати позитивно, а у наредним периодима могу 
остављати негативне последице. Због тога промене изазване процесом 
индустријализације код становништва немају карактер базичних, већ 
периодичних промена у демографској маси одређене државе. Демографске 
промене изазване, поред осталог, и процесом индустријализације сврстане су 
у две групе: позитивне и негативне.

1. Позитивне демографске Промене  
као Последица Процеса индустријализације

Оне су бројне, а у најзначајније позитивне демографске промене овог процеса 
убрајају се: промене у начину живљења; промене у начину становања; 
интензивиран процес урбанизације; промене у односу према жени и 
материнству; и промене у стандарду становништва.
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1.1. Промене у начину живљења

Суштину промена у начину живљења чини прелазак са традиционалног 
патријархалног (сеоског) на урбани начин живљења. Промене су бројне, а 
најзначајније су: промена патријархалне организације живота; промене 
у броју запослених чланова домаћинства; промене у извршавању радних 
обавеза у оквиру породице; промене у односима унутар породице; и 
промене у броју чланова домаћинства. Патријарахална организација живота 
породице поприма сасвим другачија – рурална обележја. Уместо компактне 
породице, коју је чинило више колена потомства по вертикали, јавља се више 
самосталних породица из једног домаћинства. Те породице су по бројности 
мање од претходних, али са мање утицаја традиционалног патријархалног 
поретка у организацији и њеном живљењу.

Промене су уочљиве у извршавању радних обавеза у сеоској средини у 
односу на градску. Наиме, сви чланови сеоског домаћинства имали су своја 
радна задужења у току сваког периода године. Већином су старији (одрасли) 
чаланови домаћинства обављали сложеније и теже пољске послове, а млађи, 
нарочито деца, чували стоку или обављали лакше пољске послове. У претход-
ној организацији већих и сложенијих домаћинства мањи број чланова је био 
запослен (1–2), док су остали обављали пољске радове. Уместо организације 
породице по принципу одређивања кућних и пољских послова у току дана 
од стране главе породице (старешине породице), јавља се запосленост свих 
или већег броја чланова домаћинства. У сложенијој сеоској организацији до-
маћинства (већи број чланова) буџет и сви приходи били су у рукама главе 
породице и он је одређивао где ће се шта утрошити или инвестирати у градњу 
неких објеката. С преласком на урбану организацију живљења бројније по-
родице се деле у више породица, а свака има своја инокосна средства за жи-
вљење, без утицаја досадашње главе породице.

Значајне су промене у односима унутар претходне патријархално органи-
зоване породице, у којој је максимално поштована глава породице и у којој су 
права жене и деце била запостављена. Та иста породица у градској средини 
ослобађа се стега патријархалног обрасца, те су односи унутар породице фле-
ксибилнији и равноправнији, што представља неку врсту „демократизације“ 
породице. Због тога се сматра да су градови носиоци прогреса у укупном раз-
воју држава, посебно у привредном развоју. 

Истовремено је промењен просечан број чланова једног домаћинства у 
свету, са 4,7 на 3,5. У Србији, према подацима пописа из 1991. године, било је 
2.126.455, а из пописа 2002. године 2.614.847 домаћинстава. Смањен је просе-
чан број чланова домаћинства са 3,9 у 1991. на 2,9 у 2002. години. Оваква кре-
тања наводе на закључак да се повећава број домаћинстава, а истовремено 
смањује број чланова породице.
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1.2. Промене у начину становања

Промене настале у начину живљења узроковале су и промене у начину 
становања становништва пресељеног са села у градове. Сеоска домаћинства 
са бројним објектима различите функције замењена су скромним кућама и 
становима. Већином су куће у селима раштрканог типа замењене становима у 
стамбеним зградама у ушореним градским улицама. У тим условима мењају 
се традиције и менталитет популације ка традицијама живљења градског 
становништва. Шири простор домаћинства на селу у којем се могло слободно 
кретати – своди се на градске паркове и озелењене површине, што доводи до 
скучености простора једне породице.

1.3. Процес урбанизације и дерурализације  
као последица индустријализације

Урбанизација је процес раста градова и градског становништва. Први градови 
у свету појавили су се са развојем производње жита и осигурањем вишка 
хране. Прве „урбанизоване“ заједнице настале су у долинама великих река у 
југоисточној Азији око 6.000 година пре нове ере. Током следеће две хиљаде 
година градски начин живота се проширио на Блиском истоку и Месопотамији 
са развојем пољопривреде пре око 4.000 година, где се појављују већи градови 
и где се развијају трговина и саобраћај. Процес урбанизације у савременим 
условима утиче на становништво у погледу територијалног размештаја 
(концентрације), демографске структуре, структуре делатности, природног 
кретања и миграција. Висок ниво раста броја градског становништва 
назван је „урбана револуција“, која је у непосредној вези са „индустријском 
револуцијом – индустријализацијом“. Развој урбанизације у свету може се 
пратити на два начина: први, раст градског становништва; и, други, праћење 
броја градова.

Агломерације су карактеристичне за савремену фазу урбанизације. Агло-
мерација је про  сторни облик урбанизације, целина која се формира од више 
суседних насеља, међу којима по стоје тесне радне, производне, културне и 
друге везе. Основне узроке формирања агло ме ра ција представљају: појава 
многих нових градова; појачана специјализација производње; по ве ћање кул-
турног нивоа становништва у свим областима живота; повећана мобилност 
станов ништва због развоја саобраћаја; и изградња инфраструктурних обје-
ката. У новије време се појављује и субурбанизација, која представља процес 
пресељавања градског становништва у приградска насеља. Она настаје због 
погоршања (еколошких, стамбених, рекреационих, саобраћајних) услова жи-
вљења у централним деловима града. Услед тога, у околини великих гардова 
настају такозвана „сателитски градови“, „градови трабанти“ и „градови спа-
ваонице“.
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ПОКАЗАТЕљИ 1950. год. 1970. год. 1990. год. 2005. год. 2010. год. 2025. год.

Градско станов-
ништво  
у милионима

1 – 750

2 – 446

3 – 304

1.356

682

674

2.292

847

1.445

3.148

926

1.942

3.473

948

2.525

4.537

1.000

3.537

Удео градског станов-
ништва у %

1 – 29,7

2 – 54,9

3 – 17,8

36,7

67,6

25.1

43,5

73,8

35,1

49,0

77,2

42,5

51,1

78,4

45,2

58,0

82,3

56,2

Просечан годишњи 
темпо раста градског 
становн. за петого-
дишњи период

1 – 3,0

2 – 2,3

3 – 4,0

2,6

1,5

3,7

2,2

0.7

3,0

2,0

0,5

2.6

1,9

0,4

2,4

1,5

0,2

1,9

Табела 3:  Измене основних показатеља урбанизације 
за период 1950–2025. година

Извор: Подаци Комитета УН за урбанизам (подаци под 1 су подаци за свет у це-
лини;  под 2 су подаци за развијене државе; и под 3 су подаци за државе у 
развоју)

Урбанизација је непосредна последица процеса индустријализације. По-
већана је због потребе смештаја и живљења становништва досељеног са села 
у индустријске градове. Међутим, многи истраживачи указују на једну чиње-
ницу: да је урбанизација процес који је пратио развој људског друштва кроз 
све периоде његовог развоја и да је претходила процесу индустријализације. 
Развој индустријских градова почео је крајем 16. века као последица почет-
ка индустријализације. На то указује традиција живљења у градовима стара 
хиљадама година. Сматра се да су прва градска насеља настала пре око 10.000 
година на подручју Блиског истока.8 На карактеристике и динамику раста 
становништва утичу размештај и величина урбаних центара. Данас око 48% 
светског становништва живи у градовима, с тим што постоје велике разлике 
између учешћа урбаног становништва у развијеним и у државама у развоју. 
У развијеним државама Европе,9 Јапану, Аустралији и Северној Америци то 
учешће износи око 80%.

Са друге стране, у већини држава Азије, Африке и Јужне Америке учешће 
урбаног становништва у просеку износи око 35% (Индија 30%, Непал 10%, Ру-

8 На темељу археолошких налазишта, најстаријим градом се сматра Јерихон на западној 
обали Јордана.

9 Урбано становништво на Исланду учествује са 97%, у Израелу 90%, Јапану 80%, Данској и 
Аустралији са 85%.
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анда 5%). Сматра се да ће у наредних тридесет година удео урбаног надма-
шити број руралног становништва, па се процењује да ће укупно урбано ста-
новништво света расти по стопи од 1,9% годишње, али ће та стопа у слабије 
развијеним државама износити 2,4%. У наредном периоду доћи ће до прена-
сељености појединих градских подручја.10

У Србији је број станова у пописној 2002. у односу на пописну 1991. годину 
повећан за 37,87%, а за скоро исти процент смањени су изградња или обна-
вљање кућа у сеоским подручјима. То указује на тренд младих да не желе 
повратак на сеоски начин живота.

1.4. Промене у односу према жени и материнству

Са досељавањем у градове и напуштањем патријархалног начина живота 
сеоско становни штво променило је и односе у породици, нарочито однос 
према жени као члану и према материнству. У новој средини третман жене 
је брзо промењен у корист њених већих права и учешћа у решавању бројних 
породичних обавеза. Уместо запостављене и обесправљене же не, појављује 
се жена као активан члан породице и друштва, а у великом броју случајева 
и носилац породичног живота. Посебне промене уочавају се у односу према 
жени као носиоцу материнства и наставка врсте, јер јој се посебна пажња 
указује у периоду трудноће и по сле порођајном периоду. Истовремено се мења 
однос и указује већа пажња одгајању деце и њи ховом васпитању од стране 
оба родитеља, а не само жене, као што је то било у претходном периоду. То је 
имало за последицу стварање нове климе у односима породица које потичу 
из истог или ширег сеоског домаћинства, а које су под различитим условима 
промениле средину. Новостворени темељи живљења породице у градској 
средини проузроковали су промене у схватању породице и променили 
погледе људи на живот и начин живљења.

1.5. Промене стандарда код становништва

Обезбеђивањем основних потреба за живот на селу из сопствених извора 
осигуравали су се основни услови за живот породице. Стандард породице 
и сваког њеног члана зависио је од бројних фактора, а најзначајнији су: 
имовинско стање породице; могућности запошљавања неког од чланова 
у државној или приватној служби; квалитета и величине имања; и 
метеоролошких и климатских услова у току године. Наведени фактори су 
одређивали материјалне могућности породице (родна или неродна година), 
квалитет живота и ниво стандарда породице. Одласком у градове сеоско 

10 Амерички статистички завод истиче да су 2007. године највеће агломерације у свету 
биле: Токио, са 31,1 милион становника; Мексико Сити, са 21,2 милиона; Њујорк, са 21,2 
милиона; Сеул, са 20 милиона; и Сао Паоло, са 18,8 милиона становника.
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становништво своје материјалне услове и ниво стандарда обезбеђује из 
примања чланова породице ако су запослени. Највећи део њих у почетном 
периоду има низак стандард, што утиче на стање у породици и начин 
живота. Касније, већим ангажовањем појединих чланова породице ставрају 
се услови за бољи стандард, а тиме и боље услове живљења. У Србији, према 
подацима из 2002. године, низак стандард има више од 70% становништва, 
задовољавајући стандард око 22%, а висок свега 8% становништва.

2.  НЕГАТИВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ  
КАО ПОСЛЕДИЦА ПРОЦЕСА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ

У негативне демографске промене овог процеса спадају: промене у броју 
становника; промене у старосној структури; подстицање социјалних разлика 
и сиромаштва; повећано просторно кретање становништва – миграције; 
промене у природном кретању становништва; и промене у структурном 
саставу становништва (етничка, образовна, расна структура).

2.1. Утицај процеса индустријализације на број становника

У далекој прошлости људски род се множио споро, јер су људи страдали 
од глади, разних болести, природних и других непогода и међусобног 
истребљивања (у оружаним и неоружаним сукобима): Тек средином 17, а 
нарочито 18. века, са почетком процеса индустријализације, долази до наглог 
пораста броја становника, што је представљало демо графску експанзију. У 
ту фазу најпре је ушло становништво Европе па онда остали делови света. 
Данас, на почетку 21. века, на Земљи живи преко 6 милијарди становника. 
Број становника света је начелни проблем, који је све до 17. века био потиснут 
у други план. Црква се није интересовала за то питање, јер је сматрала да 
демографска питања спадају у надлежност Бога. 

Данас се становништво повећава за 90 милиона људи годишње. Прогнозе 
ОУН се односе на човечанство у целини, а не на расе и народе, иако је и то 
питање важно. Према проценама демографâ, сходно досадашњим линијама 
развоја, будућност развоја ће припадати становништву неевропског порекла, 
јер су становници неевропског порекла на почетку демографске транзиције, 
а европског на њеном крају.

Бројно стање становништва је битан елемент за одлучивање у извршавању 
бројних функција државе, а нарочито у њеном привредном/индустријском 
развоју. При саглéдању бројног кретања становништва треба имати у виду 
укупан технолошки развој, промене у привредној структури, правце и брзину 
процеса индустријализације, географски положај државе или региона и при-
родне ресурсе. У међусобној супротности налазе се пораст броја становника 
и процеси развоја држава, међу којима је један од најзначајнијих процес ин-
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дустријализације. Уочљиво је да у индустријски високоразвијеним земљама 
број становника спорије расте, стагнира или опада, или пак та држава до-
живљава биолошку регресију становништва. Очигледан пример таквих су-
протности представља Европа. Са друге стране, у индустријски неразвијеним 
деловима света, као што су Африка и Азија, становништво бележи стални по-
раст, јер је на делу висока стопа природног прираштаја.

Индустријализација испољава непосредан утицај на опадање броја ста-
новника у сеоским подручјима. Процес дерурализације захватио је све др-
жаве у којима је текао процес индустријализације, јер су потребе за радном 
снагом повећане, а то градско становништво није могло обезбедити. Озбиљне 
су последице овог процеса, јер су села пражњена или су остајала само са ста-
рачким домаћинствима. Стари људи су морали остајати на имањима, али их 
у највећем броју случајева нису могли обрађивати, па се на тај начин тради-
ционална производња у сеоским домаћинствима рапидно смањила или је у 
потпуности прекинута. Имајући у виду да су производи у сеоским домаћин-
ствима били ти који су у знатној мери снабдевали градске средине бројним 
производима за исхрану, јавила се њихова оскудица, чиме је усложњено или 
отежано снадбевање њима у градским срединама. 

Због тога су се јавиле и друге пропратне појаве, као што су необрађена или 
запуштена имања на селу, смањена или незнатна екстензивна сточарска про-
изводња, смањено гајење воћа и производа од воћа, као и смањено интересо-
вање младих за живот на селу. Пре Другог светског рата сеоско становништво у 
свету имало је трочетвртинску већину, са 73,25%, а 1985. године 66,14% од укупног 
светског становништва. Подаци указују да данас у свету сеоско становништво 
и даље чини већину са 51,87%. Истовремено се и у свету и код нас повећава гу-
стина насељености у градовима,11 а смањује у сеоским подручјима.

Процес индустријализације је имао утицаја на бројно кретање стано-
вништва Србије. То се првенствено односи на прелазак становништва из 
пољопривредног (сеоског) у индустријско. Уочљиви су подаци из пописне ста-
тистике да је од 1971. године са бржим процесом индустријског развоја (индус-
тријализације), па до данас, број становника почео да константно опада. Тако 
је 1971. године забележен пораст становништва за 10,53% у односу на претход-
ни пописни период, а 2002. године забележено је опадање броја становника за 
0,58% у односу на 1991. годину. Према подацима пописа из 2002. године, сеоско 
становништво је у Србији чинило 52,18% укупног становништва. Видљиво је 
његово нагло опадање, јер га је по попису из 1991. године било 68,92%. Ови по-
даци упозоравају на бројне последице пражњења села, а најважније су оне из 
оквира привредних делатности.

11 Густина насељености у градским срединама, повећана пресељењем сеоског 
становништва и бржом урбанизацијом, не спада у просторну, већ у вертикалну густину 
насељености.
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2.2.  Промене у старосној структури становништва 
као последица процеса индустријализације

Старосна структура становништва је елемент његове биолошке структуре. 
Она налази своје место у свим проценама а нарочито процене демографског 
потенцијала једне државе. Веома су различита разматрања лица испод 15 
и изнад 65 година старости, јер је њихова способност умањена, нарочито у 
извршавању радних активности. Промене у старосној структури становништва 
као последица индустријализације огледају се у опадању његове радне и 
репродуктивне способности. 

Запошљавањем у индустријским погонима/фабрикама радно способно 
становништво се више троши, чиме се временски скраћује његова радна спо-
собност за више од 25–35% (зависно од тежине радног места у одређеним об-
ластима, као што су рударство, металска и металопрерађивачка индустрија). 
Имајући то у виду, становништво је подељено у три групе: младо издржавано –  
старосне доби до 16 година, које се у свим државама света (изузев појединих зе-
маља афричког континента), сматра радно неспособним; радно способно – од 16 
до 65 година (у неким државама до 55 година), које интензивно учествује у рад-
ним активностима и носилац је индустријског и општег развоја државе у свим 
привредним областима; и старо становништво – преко 65 година које се, осим у 
изузетним случајевима и у неким државама, сматра радно неспособним.

Опадање репродуктивне способности као последица индустријализације 
налази се у непосредној међузависности са радном способношћу, а огледа се 
у смањењу броја година када су људи способни за биолошки наставак врсте 
(за репродукцију). На основама репро дук тивне способности становништво је 
подељено у три велике групе/поколења (континген та): деца – до 14 година – 
што се, изузев у ретким случајевима, сматра неспособним за репродукцију; 
родитељи – 15–49 година – што представља природно-биолошки најспособ-
није становништво за репродукцију; и дедове и бабе – преко 50 година – што 
се, осим у неким случајевима, сматра репродуктивно неспособним. После-
дице за старосну структуру зависе и од природног и просторно-миграционих 
кретања, која су такође изазвана процесом индустријализације.

Процес индустријализације је значајно проузроковао пораст броја градског 
становништва. Данас у свету, па и у Србији, градови за своју бољу демографс-
ку виталност у односу на села дугују првенствено индустријализацији, јер их 
је пунило становништво у најбољим репродуктивним годинама из околних 
села. То је, такође, допринело да градско становништво двоструко брже стари 
од сеоског становништва. Иако су села и даље демографски старија од градо-
ва, као резултат деценијских сталних миграција, процес демографског ста-
рења у урбаним срединама много је бржи. Када се упореде урбана подручја 
и сеоске средине, долази се до закључка да је градска популација старила 
двоструко брже од сеоске. Такав процес се одвијао и одвија и у Србији, где је 
чак у 85% општина градско становништво старило бржим темпом од сеоског. 
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За брже старење становништва у градским срединама већу одговорност сно-
се мушкарци, с обзиром на то да су током индустријализације они чинили 
највећи део имиграната. На то указује и податак да мушкарци живе краће од 
жена за више од четири године.12

Поред тога, становништво у градовима је изложено сталном стресу, људи 
се мање кре ћу, мање се баве физичким активностима и, због мање покретљи-
вости, склони су преко мер ној тежини, која изазива разна обољења, нарочи-
то кардио-васкуларна. људи на селу су опу штенији, окружени су природом, 
удишу чистији ваздух, физички су активнији и живе ква ли тетнијим живо-
том него становници великих градова. Процес демографског старења, као фе-
номен непознат у прединдустријској историји људског друштва, у наредном 
периоду по ка заће своју пуну снагу управо у урбанизованим подручјима у 
свим државама у међуна ро дној заједници. Може се закључити да се у ин-
дустријској производњи и, уопште, произ во дном процесу више троши мушко 
становништво, па је и због тога старосни век краћи. Таква крета ња ће насту-
пити и у Србији.13 Просечна дужина трајања живота у Србији, према по да ци-
ма пописа из 2002. године, износила је 71,8 година: мушкараца 68,9, а жена 74,7 
година старости.

2.3. Социјалне разлике и сиромаштво становништва  
као последица процеса индустријализације

Највећи проблем за развој становништва света у наредном периоду јесте даље 
продубљивање сиромаштва, нарочито у неразвијеним земљама. Сиромаштво 
становништва на крају 20. и почетку 21. века постало је свакодневна 
чињеница, а процес сиромашења, нарочито у неразвијеним земљама, 
тенденција. До оваквог закључка нису дошли само становници екумене који 
се осећају најугроженијима због све беднијег живота и стандарда, чак и у 
развијеним земљама, већ и бројни демографи и економисти истраживачи. То 
сиромаштва и процесу сиромашења даје додатну ноту озбиљности и значаја 
за развој становништва света у наредном периоду. 

Према подацима Комитета УН за демографију, у периоду после 2000. годи-
не удвостручио се број становника који живе од месечних примања мањих 
од 100 долара (већином у неразвијеним земљама), од којих 63% прима зараде 
и пензије мање од 60 долара, што значи да не могу дневно потрошити више 
од два долара за храну и друге потрепштине неопходне за преживљавање. 
Стручњаци УН упозоравају да су најугроженији пензионери и друго сиро-

12 Животни век је (по попису 2002. године) код мушкараца износио 69,8, а жена 74,4 године. 
Ти подаци се односе на централни део Србије и Војводину.

13 Према подацима пописа становништва из 2002. године, старосна група 0–19 година 
чинила је 22,3% (по попису из 1991. године – 28,9%), старосна група 20–59 година чинила 
је 55,33% (по попису из 1991. године – 56,22%) и старосна група преко 60 година 23,10% (по 
попису из 1991. године – 14,88%). 
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машно становништво света и у развијеним, а највећим делом у неразвијеним 
земљама. Такође, организације УН за пружање помоћи сиромашнима истичу 
да је слика све запуштенијих људи, неухрањених особа, људи са контејнера 
и лица сумњиве чистоће – све видљивија у многим земљама Африке, Јужне 
Америке, Азије, а донекле и Европе. У економској кризи која је захватила свет 
страх од глади није на делу само код сиромашних већ код две трећине пуно-
летне популације свих генерација.

Познато је да је у развијеним земљама граница сиромаштва она када ста-
новништво поч не да издваја половину зараде за прехрану. У неразвијеним 
земљама, где спада и Србија, границу сиромаштва представља нит која дели 
живот од смрти. У бројним организацијама и институцијама у свету тврди се 
да граница сиромаштва почиње када се за храну издваја 0,85 долара дневно 
по становнику, док се у неким институцијама УН које се баве становништвом 
сматра да граница сиромаштва почиње када се за храну дневно издваја 1,15 
долара дневно по становнику. Због тога се у већини неразвијених земаља из-
нос потрошачке корпе уопште не разматра, јер примања не омогућавају ми-
нимум њеног задовољења. То указује на велику не је днакост14 у међународној 
заједници у производњи, расподели и коришћењу производа рада. 

Неједнакост је основни узрок сиромаштва преко 60% становништва еку-
мене, који ће у наредном периоду пресудно утицати на даљи развој станов-
ништва, уколико тензије које ће настати као последица све већег сиромаш-
тва не доведу до отворених сукоба између антагонистичких класа. Многи 
економски и други теоретичари и експерти указују на чињеницу да је еко-
номско-социјална слика света таква да „гора не може бити“. чак се и у ме-
дијској сфери све већа пажња придаје сиромаштву, које је немогуће заобићи у 
праћењу свакодневнице човека и људских заједница на свим континентима. 
На жалост, богати део становништва није заинтересован за решавање сиро-
маштва као горућег проблема савременог света, све дотле док се не доведу у 
питање њихови интереси.

Подстицање социјалних разлика и сиромашење становништва били су и 
јесу непосредна последица, поред осталог, и процеса индустријализације у 
свим државама у међународној заједници, па и у Србији. С одласком у инду-
стријске центре и запошљавањем у индустријским предузећима/фабрикама 
становништво са сеоских подручја, напуштајући своја имања, остајало је за 
известан период без сигурних прихода. Мала примања у индустрији многе 
људе су одводила у сиромаштво и стварала све веће социјалне разлике међу 
њима. Већина тих људи су били и јесу они са нижим степеном образовања, те 
нису могли бити запошљавани на боље плаћеним радним местима. 

У таквим ситуацијама јављала се социјална искљученост.15 То је процес 
кидања веза између појединца и шире друштвене заједнице који се може 

14 Неједнакост је изражена између развијених и неразвијених држава света.
15 Социјална искљученост је процес којим појединци и групе бивају истиснути из економског, 

политичког, културног и друштвеног система преко којег се интегришу у друштво.
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одвијати на једној или више димензија (запошљавању, образовању, учество-
вању у политичким, друштвеним, културним активностима и мрежама со-
цијалне заштите) и на свим нивоима (почев од локалне самоуправе, преко 
регионалне управе до глобалног нивоа). Степен социјалне искључености ука-
зује у којој су мери појединци искључени из појединих области привредног и 
друштвеног живота.

Трајање социјалне искључености је важна карактеристика, јер многи људи 
бивају искључени са тржишта рада за одређене гране привреде, као што је 
индустрија (краткотрајно или дуготрајно), што зависи од степена образовања 
или од стања у фабрикама, па и у друштву у целини. То намеће потребу иден-
тификације група које се суочавају са проблемима социјалне искључености, 
како би се могло сагледати које су категорије становништва, које тражи за-
послење у индустрији и другим гранама привреде, угрожене елементима 
социјалне искључености. Веома је важно препознавање узрокâ и последица 
социјалне искључености, јер отвара могућности да се ти проблеми решавају 
или бар боље разумеју, и на тим основама формулишу политике и мере.

Напуштањем сеоских домаћинстава где су били обезбеђени сигурни из-
вори прихода, независно од њиховог износа, многи људи са села су запо-
шљавањем у индустријским центрима прелазили у сиромашну16 категорију 
становништва. У свим разматрањима сиромашењу су доприносиле тежња и 
жеља да се живи у градским срединама, јер се сматрало да су услови живљења 
далеко бољи. Сиромаштво се схвата и као одсуство могућности слободе избо-
ра и остварења људских потенцијала, развоја и животног благостања. Запо-
шљавањем људи у индустријским центрима (процес индустријализације), не 
би се могла стећи реална слика о њиховом сиромашењу без претходног по-
знавања његових најзначајнијих облика. 

Ови становници се могу наћи у релативном сиромаштву, што подразуме-
ва стање у односу на неки просек стандарда живљења или минимум при-
хватљивог стандарда у датој средини (од локалне до глобалне). Овај облик 
сиромаштва је врло чест у већини држава света. Други облик сиромаштва у 
којем се људи могу наћи представља апсолутно сиромаштво, што подразу-
мева стање које одликује немогућност да се задовољи општи минимум жи-
вотних потреба. У тим ситуацијама, при запошљавању у индустрији, људи се 
могу наћи у финансијском сиромаштву или сиромаштву као материјалној 
депривацији.

Узроци сиромашења становништва при преласку из села у град могу бити 
објективне и субјективне природе. Узроци објективне природе су они на које 

16 У дефинисању сиромаштва постоји више разлика у мишљењима. Најбројније дефиниције 
сиромаштво своде на недовољност финансијских средстава за задовољавање основних 
животних потреба. У нешто ширим дефиницијама нагласак остаје на материјалним 
аспектима, али се сиромаштво схвата и као лични стандард који одликује незадовољство 
потребама.
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појединац не може утицати, већ одређени нивои државне управе. Узроци 
субјективне природе су они на које појединац може испољити утицај да не 
дође у стање било којег облика сиромаштва (повратак на имање, усаврша-
вање у струци и слично). 

Распрострањеност сиромаштва представља број особа или домаћинстава 
који се могу сматрати сиромашнима према успостављеним критеријумима 
најчешће се дефинише као линија сиромаштва. Распрострањеност се исказује 
стопом сиромаштва, односно учешћа сиромашних у укупном становништву 
или унутар неке групе (индустријско становништво). Тежина сиромаштва 
се квантификује према дубини и оштрини у односу на линију сиромаштва. 
За државу и друштво (за међународну заједницу) сиромаштво и социјална 
искљученост могу имати бројне последице, а најзначајније су: могу угрози-
ти демократске облике власти и водити успостављању и одржавању аутори-
тарних и тоталитарних режима; смањују ефикасност и потенцијал за развој, 
што за последицу има неодговарајући однос према држави и друштву; могу 
водити ка неефикасним политикама, што за последицу има немогућност до-
сезања и утицаја на маргинализоване групе у држави и друштву; и, у крајњој 
линији, могу повећати вероватноћу избијања сукоба и насиља када су со-
цијална искљученост, сиромаштво и економске неједнакости велике.

У Србији 70% становништва се налази на егзистенцијалном минимуму, а 
50% је сиромашно становништво. Више од 250.000 радника има плату мању од 
15.000 динара, док текстилни и радници у кожарској индустрији имају плату 
мању од 10.000 динара. Некада је и у Србији средњу класу чинило преко 70% 
становништва; а у данашњем времену остало је само око 20%, богатих је око 
10%, а све остало чини сиромашно становништво (око 70%). Према наводима 
економиста Србија је најсиромашнија земља у Европи и у том погледу може се 
упоређивати са сиромашним земљама Африке. Узроци су бројни, међу којима 
је и претерано администрирање, које је довело до бујања сиве економије. Одла-
зак становништва у сиву економију представља један од главних разлога што 
се одржава социјални мир, јер социјална правда води у још већу беду. 

Многи из кругова богатих признају да су се обогатили послујући у зони 
сиве економије и имајући повлашћен положај у промету стратешким и 
атрактивним робама како у увозу тако и у извозу. Процењује се да се сивом 
економијом бави око 30% становништва Србије, а да се преко 10.000 људи бави 
продајом најлонских кеса – торбарењем. Проблем је што се сивом економијом 
као носиоци баве људи од утицаја, па се против њих тешко може борити, док, 
на другој страни, знатан део становништва у овој делатности види једини 
начин свог опстанка. Због тога је ова делатност све већи гарант очувања со-
цијалног мира, значајнији него мере економске политике државе. 

Мора се имати у виду да сиромаштво, поред тога што води прехрамбеним 
и другим друштвеним неизвесностима, непосредно угрожава људску безбед-
ност и сигурност. Сиромаштво је понижавајуће стање човека, које га лишава 
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достојанства. Оно је истовремено и стање ускраћености и рањивости човека 
и друштва. Све већа неједнакост и дискриминација међу људима и народима 
и унутар њих крше право сиромашних на достојанствен живот у безбедности 
и сигурности.

Посебну пажњу заслужује питање саглéдања социјалне природе екстре-
мизма и тероризма. За сада нема озбиљног приступа социјалној природи ек-
стремизма свих врста и тероризма у оквирима концепције глобалног света 
(светског друштва). У расправама савре мених теоретичара распрострањени 
су покушаји директног повезивања екстремизма са сиро маштвом, непо-
вољним социјалним приликама и ниским културним нивоом неких регио-
налних, етничких и религиозних група и организација. Узроци екстремизма 
могу бити и недовршена урбанизација, специфични облици индустријали-
зације и промене у етно-демо графској структури становништва у условима 
бурних нерегулисаних миграционих процеса. Наведени социјални и други 
фактори који могу изазивати екстремизам сведоче о могућ ностима његовог 
испољавања у било којем делу света, али у највећој мери у просторима кон-
центрације процеса недовршене модернизације у процесу индустријализа-
ције и културне маргиналности. Дакле, суштинску улогу у стварању претпо-
ставки екстремизма имају особе ности индустријализације карактеристичне 
за поједине државе у међународној заједници.

Запосленост у индустрији повлачи за собом комплексне промене неких 
обележја свакодневнице, промене навика, изазива промене вредносних 
оријентација и социјалних веза. У регионима брзе индустријализације дола-
зило је и долази до настанка необичних социјалних и културних творевина 
различитог нивоа, погодних за развој екстремних усмерења. Све су то услови 
у којима ће се екстремизам и нелегална економија брзо развијати у најтешњој 
испреплетености. Може се са сигурношћу закључити да су, сами по себи, про-
цеси недовршене модернизације у процесу индустријализације и друштвена 
маргинал ност у стању да створе једино претпоставке екстремизма. 

Социјалној природи екстремизма значајно доприносе системске кризе, 
које су доводиле до промене политичког режима, економског система и на-
ционално-државног устројства. Уочљиво је да је, због неодмерене социјалне 
политике, велика улога државне политике у ескалацији екстремизма и те-
роризма. Ако је основни узрок развоја екстремизма недовршена модерни-
зација у индустријализацији, онда би се поуздано могло рећи да је планска 
и завршена модернизација основна претпоставка отклањања екстремизма. 
Међутим, ни многа експертска истраживања нису потврдила овакве претпо-
ставке.
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2.4.  Утицај процеса индустријализације  
на природно и просторно кретање становништва

Индустријализација непосредно утиче на просторно кретање – миграције 
становништва – а посредно на стопу природног прираштаја. Миграције су 
већег интензитета у процесу индустријализације, нарочито унутрашње, јер 
се знатно повећавају пресељења становништва из руралних подручја (села) 
у градове и индустријске центре. Познато је да су сеоске средине имале већи 
природни прираштај од градских, па пресељењем у градове ово становништво 
поприма градске стандарде живота, па и рађање мањег броја деце. На тај 
начин процес индустријализације и општег индустријског развоја посредно 
утиче на опадање природног прираштаја. Овај процес је захватио све државе 
и у некима подстакао процес биолошке депопулације или бржег опадања 
броја становника.

2.4.1. Индустријализација и природно кретање становништва

Репродукција становништва подразумева промене у његовим квантитативним 
и ква литативним карактеристикама (броју, динамици, структурама итд). 
Кретање становништва може бити социјално, природно и просторно-
механичко. Социјално кретање становништва обухвата промене у друштвеној 
и професионалној структури. Природно кретање представља природну смену 
(обнављање) поколења кроз кретање наталитета, морталитета и природног 
прираштаја. Просторно-механичко кретање становништва подразумева 
његово премештање из једног у други простор, а назива се миграције. 

Према размерама замене родитељског поколења са децом, разликују се 
три типична режима природне репродукције. Смањена репродукција јавља 
се када је поколење родитељâ бројније од поколења деце. Проста репродук-
ција се карактерише релативном равнотежом између поколења родитељâ и 
деце (на два родитеља долази двоје деце). Двоје живорођене деце по једној 
жени у репродуктивном периоду чини границу биолошке депопулације. Про-
ширена репродукција јавља се када је поколење деце бројније од поколења 
родитељâ (на два родитеља долази троје и више деце). То је репродукција која 
пружа могућност увећања становништва. Брак треба да има најмање троје 
деце, од тога најмање једно женског пола, да би се обезбедила проширена 
репродукција.

Темпо природног кретања светског становништва историјски се мењао. 
На тим основама разликују се два типа репродукције становништва: тради-
ционални и савремени. Традиционални тип репродукције одликује се брзом 
сменом поколења родитеља са поколењима деце. Карактеришу га висок ната-
литет и морталитет, кратко трајање живота и ограничен природни прираштај 
становништва. У ранијим временима, па и данас, српске патријархалне поро-
дице су имале већи број деце и припадале су овом типу репродукције. 
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Савремени тип репродукције се карактерише ниским наталитетом и мор-
талитетом, продуженим трајањем живота и спорим порастом становништва. 
Такву репродукцију има већина народа Европске уније. Период кроз који се 
мења тип репродукције назива се демографска транзиција17 (демографски 
прелаз). Најразвијеније државе налазе се у четвртој фази транзиције, што 
значи да су прешле у савремени тип природне репродукције. Основни уз-
рок демографске транзиције јесте опадање морталитета, до којег је дошло 
захваљујући побољшању условâ живота услед процеса индустријализације, 
примене достигнућа медицине и хигијене, али и увођења мера социјалне 
заштите.

Региони демографске експанзије данас су Африка, Латинска Америка 
и Азија. То се објашњава низом узрока, међу којима су најзначајнији: раз-
витак светског међуконтинен талног и међудржавног саобраћаја; развитак 
пољопривредне производње и уопште производних снага; напредак науке, 
посебно медицине; увођење нових пољопривредних култура; и бржи про-
цес индустријализације и, уопште, индустријског развоја држава, региона и 
света. Ово је допринело спречавању појаве гладних година, поновне појаве 
епидемија, смањењу морталитета одојчади и продужењу просечног трајања 
живота. 

Већина држава у свету има проблеме изазване тенденцијама и специфи-
чностима демографског развоја. Неразвијене и државе у развоју трпе еко-
номске и социјалне последице демографске експлозије или демографске 
регресије, док развијене државе имају економске и социјалне последице ус-
лед депопулације. Због тога су принуђене да предузимају мере демографског 
развоја, назване демографска политика, првенствено ради наставка процеса 
индустријског и општег развоја. Она обухвата бројне мере, а најважније су: 
повећање дечјег додатка и породиљског боловања; помагање младим паро-
вима да реше горуће проблеме, међу којима су запошљавање и решавање 
стамбеног питања; побољшање стамбено-комуналних услуга; и побољшање 
здравствене заштите мајки и деце.

Познато је да се природно кретање становништва разматра кроз сталне 
промене на талитета (родност), морталитета (смртност) и природног прираш-
таја, који представља њи хо ву разлику у одређеној држави или региону у току 
једне године, а изражава се у промилима (‰). Позитивно кретање природног 
прираштаја подразумева пораст, а негативан опадање, одно сно депопулацију 

17 Демографска транзиција пролази кроз четири фазе: прва, у којој жене рађају просечно 
шесторо деце и где су смртност и наталитет преко 50‰ и где је просечно трајање живота 
испод 45 година; друга, у којој жене рађају просечно четири детета и где је смртност 
одојчади и укупан морталитет у брзом опадању, а наталитет је и даље висок (преко 50‰); 
трећа, у којој жене рађају просечно троје деце и у којој природни прираштај опада, а 
трајање живота достиже 65 година; и четврта, у којој је јасно изражена тенденција 
опадања природног прираштаја и који се приближава нули, а жене просечно рађају 
двоје и мање деце, док је просечно трајање живота далеко веће од 65 година.
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становништва. Наталитет зависи од бројних фактора, а најзначајни ји су: 
старосна структура становништва; демографска политика државе; религиоз-
них тради ција; друштвеног положаја жена; стамбених прилика; и животног 
стандарда становништва.

КОНТИНЕНТИ, РЕГИОНИ И 
ДРЖАВЕ

ПРИРОДНИ 
ПРИРАШТАЈ у ‰

НАЈВЕЋИ  
ПРИР. ПР. у ‰

НАЈМАЊИ  
ПРИР. ПР. у ‰

Африка

Египат

11,70

19,60
ДР Конго 17,30

Мауританија 14,80

ЈАР 1,90
Сомалија 3,10
Кенија 3,90

Америка

Венецуела

9,51

20,00
Перу 16,80
Аргентина 11,10
Канада 3,20
Бразил 4,80
Мексико 5,10

Азија

Израел

9,10

15,70
Турска 12,90
Монголија 11,30
Јапан 0,60
Кина 1,70
Р. Кореја 4,80

Аустралија и 
Океанија

Н. Зеланд

6,80

7,50
Аустралија 6,10
Вануату 1,60
Самоа 2,10

Европа

Албанија

0,48

8,10

Француска 4,30

Холандија 3,50

Украјина –7,50

Р. Федерација –5,60

Бугарска –5,20

Табела 4: Кретање природног прираштаја по континентима, са земља-
ма које имајунајвећи и најмањи природни прираштај, према подацима из 

2006. године

Извор: Подаци ОУН – обрада аутора
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Из табеле се види да највећи природни прираштај имају Африка, са 11,7‰, 
и Америка, првенствено Јужна, са 9,51‰, а да најнижи природни прираштај 
има Европа, са 0,48‰, што јасно указује да је у њој индустријализација оста-
вила негативне трагове на број становника.

Морталитет се може успорити следећим мерама: квалитетним програ-
мом здравствене заштите; прихватљивим системом социјалне заштите; и 
унапређењем општег животног стандарда. Истовремено са смањењем мор-
талитета повећава се просечно трајање живота. Оно је у свету у периоду 1965–
1970. година износило 54,8 година старости, да би у периоду 1995–2005. година 
било повећано на 64,1 годину старости. Најзначајнији утицај на морталитет 
има низак ниво здравствене заштите и на тим основама појава различитих 
болести и епидемија. Индустријализација држава испољила је значајан ути-
цај на здравље људи, јер је нова технологија у тешкој индустрији носила са 
собом примену хемикалија, повећавала број и обим отпадака нових техно-
лошких процеса и повећавала напрезање људи у производном процесу.

РЕГИОН ЗДРАВСТВЕ-
НЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Очекивано 
трајање здрав. 

живота (у год. у 
2005), м – ж

Очекивање 
здравог живота 
(у год. у 2002), 

м – ж

Стопа морт.  
у доби 15–60 г. 
на 1.000 стан.  
у 2005, м – ж

Стопа морт.  
у доби до 

5 г. 
у 2005. г.

АФРИКА 48 – 50 40 – 42 480 – 438 165
АМЕРИКА 72 – 77 63 – 67 171 – 97 24
ЈИ. АЗИЈА 62 – 65 54 – 55 272 – 207 68
ЕВРОПА 69 – 77 62 – 68 231 – 99 19
ИСТ. МЕДИТЕР. 62 – 64 53 – 54 242 – 189 90
ЗАП. ПАЦИФИК 71 – 75 63 – 66 157 – 96 28
УКУПНО 64 – 68 56 – 59 233 – 164 74

Табела 5:   Подаци о смртности у појединим регионима света

Извор: Здравствена организација УН (WHO) – обрада аутора

Из табеле се могу сагледати подаци о смртности у појединим макроре-
гионима света. Уочљиво је да се очекивање здравог живота повећавало из 
године у годину и да су у свим периодима и регионима жене биле у пред-
ности (пример: стање 2002. и 2005. године). Такође, стопа морталитета, за све 
регионе, у старосној доби 15–60 година била је у 2005. години далеко већа код 
мушкараца (233/1000 становника) него код жена (164/1000 становника). То ука-
зује да је здравствено стање мушког становништва на нижем нивоу, јер се ова 
популација више троши у процесу производње и рада. Битан податак из табе-
ле јесте и да је стопа морталитета деце до 5 година старости највећа у Африци 
(165/1000), а најнижа у Европи (19/1000).
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РЕГИОН ЗДРАВСТВЕНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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Морталитет 
према узроку

ХИВ 
сида

ТБЦ 
хив+

ТБЦ 
хив–

АФРИКА 99 40 910 265 52 22
АМЕРИКА 20 11 140 12 5 0
ЈИ. АЗИЈА 51 35 460 11 30 1
ЕВРОПА 16 10 39 8 7 0
ИСТ. МЕДИТЕР. 66 38 460 21 20 1
ЗАП. ПАЦИФИК 23 17 80 4 17 0
УКУПНО 51 28 400 42 21 3

Табела 6:  Подаци о смртности у појединим регионима у свету 
према узроцима

Извор: Здравствена организација УН (WHO) – обрада аутора

Табела указује на смртност у појединим макрорегионима света према ње-
говим узроцима. Видљиво је да је стопа смртности новорођенчади највећа 
у Африци (99/1000), а најнижа у Европи (16/1000), да је морталитет деце на 
рођењу опет највећи у Африци (40/1000), а најмањи у Европи (10/1000) и Аме-
рици (11/1000). Велики је и морталитет мајки на порођају, али је опет највећи 
у Африци (910/100.000), а најмањи у Европи (39/100.000). Морталитет због боле-
сти ХИВ, ТБЦ и ТБЦ-ХИВ највећи је у Африци (265–52–22), а најмањи у региону 
западног Пацифика (4–17–0) и Европи (8–7–0).

2.4.2. Индустријализација и просторно кретање – миграције становништва

У дугој историји људског рода становништво се стално мешало и еволуирало 
у једну велику породицу. Антрополози су утврдили да све расе и народи 
света имају исто генетско порекло. То нам доказује да су људска бића, упркос 
спољном изгледу, реално сви чланови једног ентитета. Према томе, сви људи 
и народи света су сродни, припадају истој врсти (Homo sapiens regens) и 
требало би да имају иста људска права. 

Миграције су непосредна последица бројних процеса који су се одвија-
ли у људској историји, а највише процеса индустријализације. Постојале су и 
постоје знатне регионалне разлике у повећању становништва између поједи-
них макро-, мезо- и микрорегиона. Од почетка процеса индустријализације 
опада број становника у планинским и неразвијеним крајевима, одакле се 
покрећу миграциони токови у градске агломерације и производне центре. То 
указује на закључак да на повећање броја становника у урбаним срединама, 
поред природног кретања, значајно утичу и миграције – просторно кретање 
становништва.
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Миграционих кретања било је током целокупне људске историје уну-
тар појединих континената. После великих географских открића почеле су 
интерконтиненталне миграције, првенствено из Европе у Нови свет, око 50 
милиона људи, претежно у Америку, Аустралију и Нови Зеланд. Најчешћи 
узроци миграција су: неповољно економско стање у држави; сиро маштво; 
глад; природне непогоде; унутрашњи сукоби; и оружани сукоби у регионима 
или државама. Миграције се класификују на више начина. Према времену 
трајања деле се на: стал не и сезонске (печалбари). Према преласку држав-
не границе разврставају се на: споља шње и унутрашње. Према узроцима 
просторног кретања класификују се на: политичке (ма сов на пресељења, не-
организована бекства и формално-политичке миграције), економске, ад ми-
нистративне и еколошке. Најмасовније су економске миграције, које имају 
за циљ по бољшање материјалног стања миграната, а данас у свету у њима 
учествује око 60 милиона људи.

Унутрашње миграције не доводе до промене броја становника, него само 
до њихове територијалне прерасподеле унутар одређене државе. Оне се 
остварују са привредним освајањем нових региона (колонизација) или пре-
сељавањем из села у градове (индустријализација и урбанизација). Дуготрај-
не и постепене (етапне) миграције називају се метанастазичка кретања, а 
биле су карактеристичне за миграције српског становништва на Балканском 
полуострву у време турске владавине. Узроци таквих миграција били су исто-
ријско-психолошке и социјално-економске природе. Спољашње миграције су 
проузроковале пресељења становништва изван граница одређене државе у 
друге регионе, а биле су последица незапослености, сиромаштва и несигурне 
будућности за појединца и породицу. У данашње време интерконтиненталне 
миграције постепено се смањују, а јачају унутарконтиненталне, нарочито у 
Европи, јер је индустријализација прво захватила тај простор.

Миграције су сложен демографски, друштвено-економски и социјално-
индустријски процес, који је повезан са развојем производних снага, ин-
дустријским развојем, репродукцијом становништва, територијалним раз-
мештајем становништва, структурним саставом, социјалном мобилношћу 
и процесом урбанизације. Један од најважнијих показатеља при анализи 
миграција чини миграциони салдо, који представља разлику броја исељених 
(емиграната) и усељених (имиграната) у одређеној држави или региону у 
току једне године. Од миграционог салда зависе динамика броја становника, 
његова полно-старосна структура, обим радне снаге и друге демографске и 
социјално-економске карактеристике становништва. Избеглиштво, као један 
од процеса миграционих кретања, данас је првенствено проблем политички 
и економски нестабилних држава. Високи комесаријат за избеглице ОУН 
(UNHCR) регистровао је стално повећање броја избеглица у свету.18

18 Број избеглица у свету регистрован је од стране Комесаријата УН: 1974. године – 2,4 
милиона људи, 1984. године – 10,5 милиона, 1991. године – 17 милиона, 1995. године – 27,4 
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На пример, становништво САД ће се, према Независном центру за проу-
чавање ими гра ције, у наредних пола века увећати за 50% (урађена студија). 
Према тој студији имигранти из различитих земаља света чиниће више од 
50% укупне популације. У студији19 се истиче да се у САД сваке године досе-
љава преко 2,5 ми ли она нових становника, као резултат легалне и илегалне 
ими гра  ције, и то већином из латиноамеричких земаља. Процене студије гла-
се да ће се станов ни штво САД до 2060. године увећати са садашњих 301 мили-
она на 468 и да ће се то драма тич но одразити на радну снагу, пензионерску 
популацију, урбани раст и на природну средину. 

Повећање становништва од 167 милиона у наредне 53 године једнако је 
садашњем броју становника Велике Британије, Шпаније и Француске. У ок-
виру тог броја, претпо ста вља се, било би око 105 милиона имиграната, што 
би чинило 13 пута увећано становништво данашњег Њујорка. Упадљив је по-
датак да нето имиграција у последњих пет деценија има тренд константног 
увећања, далеко већи од наведене прогнозе, а коју су већином чинили ле-
гални имигранти. Познато је да је у САД одувек постојало антиимигрантско 
расположење, па чак и мржња према свакој имигрантској групи на почетку 
њиховог досељавања. Истраживачи указују да би нагли пораст становништва 
САД могао довести до пада квалитета живота, али истовремено може довести 
до побољшања прилика за већи бизнис.

За простор Србије карактеристичне су миграције село–град, град–град, уну-
тар- или међурегионалне и међудржавне. Њихов највећи део чине сталне миг-
рације. Интензивне унутрашње миграције, досељавања и избеглички таласи 
определили су свеукупни демографски развој Србије. У току Другог светског 
рата из Србије је насилно одведено више од 500.000 становника, претежно Срба 
и Јевреја, у логоре и принудни рад у Немачку. У истом периоду је у Србију из 
Хрватске насилно исељено 260.000 становника, претежно Срба, да би на њихове 
просторе био насељен приближно толики број Словенаца и Хрвата. 

После Другог светског рата у Војводину је плански пресељено (планска ко-
лонизација) око 150.000 становника из планинских делова на југу Србије, као 
и из Босне и Херцеговине, Лике и Црне Горе итд. У истом периоду око 570.000 
становника, већином Срба, присилно је пресељено са Косова и Метохије у 
остале делове Србије. Последњи ратни догађаји у бившој СФРЈ условили су 
прогон више од 600.000 Срба из Хрватске и Босне и Херцеговине у Србију, што 
се може сматрати етничким чишћењем, а не избегличким таласима. Према 
подацима пописа становништва из 1991. године, у Србију су досељена 493.224, 
а исељен 283.781 становник. Тај број је повећан по подацима пописа из 2002. 

милиона, 2003. године – 29,6 милиона, а 2008. године – 38,9 милиона људи; од тог броја 21 
милион су избеглице које су прешле у другу државу, 10 милиона су унутрашња расељена 
лица, а 7,9 милиона су повратници и азиланти.

19 Главни аутор студије је Стивен Камарота. Потребне су јасна политика раста становништва 
и јасна политика у погледу имиграције.
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године, када су у Србију досељена 676.843, а исељена 318.543 становника. По-
сле Другог светског рата у Србији су биле најмасовније унутрашње миграције 
село–град, откада је, у тим миграцијама, до данас пресељено више од 45% 
укупног становништва Србије.

ЗАКљУчАК

Демографске промене изазване процесом индустријализације очигледне 
су и вишеструке. Испољавајући се у позитивном и у негативном смислу, 
оне преобликују становништво у свим сферама његовог развоја. Позитивне 
и негативне промене код становништва појединих држава у свету немају 
исти интензитет и облике испољавања. Основни узроци таквог стања леже 
првенствено у томе што се највећи број држава (неразвијене државе и државе 
у развоју) налази у почетној или некој другој фази индустријализације, што 
указује на околност да већи део светског становништва живи у државама у 
развоју. Основни узрок разлика у динамици укупног броја становника света 
састоји се у томе што је становништво у развијеним државама завршило 
демографску транзицију, док се становништво држава у развоју и даље налази 
у почетној фази ове транзиције. Узрок заостале демографске транзиције у 
државама у развоју лежи у њиховом спором социјално-економском и научно-
технолошком развоју.

Перспективе демографских промена и укупног демографског развоја у 
свету умногоме ће зависити од напретка и брзине привредног развоја пр-
венствено држава у развоју. На то указују процене да ће у наредном периоду 
велики део пораста становништва (90%) бити у државама у развоју. Под ути-
цајем поновне индустријализације у државама у развоју и реиндустријали-
зације у развијеним државама, динамика укупног броја становника одвијаће 
се под утицајем следећих узрока: смањење наталитета у државама у развоју и 
одржање садашњег нивоа у развијеним државама; смањење смртности одој-
чади у обе групе држава (у развијеним државама са 9 на 5‰, а у неразвије-
ним државама са 60 на 20‰); раст трајања живота за оба пола у обе групе др-
жава; и миграција из држава у развоју у развијене државе имаће тенденцију 
смањивања, због оштрије контроле миграција и стабилизације економских 
прилика у државама у развоју. Процењује се да ће се миграције после 2020. 
године задржати на нивоу 1,3 милиона људи годишње.

Истовремено промениће се полна структура становништва, иако ће и даље 
бити у корист жена, тако да ће на 100 жена долазити 99,5 мушкараца (према 
садашња 101,4). Старосна структура ће се променити у корист старијих кон-
тингената становништва, пре свега у развијеним државама. Процењује се да 
ће у државама у развоју удео старих контингената до 2050. године увећати 
са садашњих 8% на 21%, а удео деце ће се смањити са садашњих 33% на 20%. 
У свету ће се до 2050. године удео старосне групе преко 60 година увећати са 
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садашњих 10% на 22%. То јасно указује да је распрострањен процес старења 
светског становништва. Такође, у развијеним државама национални бруто 
производ је 22 пута већи него у државама у развоју, а чак је 97 пута већи него 
у најмање развијеним државама света. Данас на Земљи акумулирано богат-
ство (физички капитал) сачињава само 16% укупног богатства, природни ре-
сурси 20%, а људски капитал (акумулирана улагања у човека) 64%. При томе, 
у неким развијеним државама удео људског капитала достиже чак и 80%.
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INDUSTRIALIZATION – THE BASIC CAUSE OF 
DEMOGRAPHIC CHANGES

Summary. In all periods of development from year 1750 the process of in-
dustrialization has had crucial impact on economic trends in all countries in 
the world, especially on modernization and development of the production 
process. In parallel with industrialization, a number of changes occurred in 
countries all around the world. Some of them had positive effects, but there 
were also certain changes that exerted negative impacts on the development 
of countries in international community.
Some of the most important changes in the process of industrialization are 
demographic changes. They occurred in parallel with this process or as its 
consequence. The analysis of those changes shows that they were interde-
pendent, having perceivable effect on whole development of all countries in 
international community. In the analysis of demographic changes an em-
phasis lies on the changes in overall trends, development and impact of in-
dustrialization in quantitative and qualitative features of the population. In 
this paper the emphasis will be on most important changes in population, 
such as: areal movements of population – migrations; natural movement of 
population; changes in structure of population; changes in the way of living; 
changes in habitation; changes in educational structure; changes in relations 
towards women and motherhood; and changes in the living standard of the 
population. The above-mentioned demographic changes in development of 
states and societies in process of industrialization have had a significant im-
pact on the formation of a new world view and further directions of its de-
velopment.
Key words: industrialization, demographic changes, population, migrations, 
emigration, immigration, the structure of population, habitation, living 
standard, development
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ПОСТМОДЕРНО СХВАТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак. Овај есеј настоји да помогне нашем разумевању постмодер-
ног приступа безбедности и посебно, да нагласи постмодерну асими-
лацију четири главна утицаја: Фукоа, Бигоа, Копенхагенске школе и 
приступа критичке људске безбедности. Овде се истражује политичка 
употреба дискурса фокусирањем на социјалну конструкцију безбеднос-
них питања, као и на моћ речи да подупиру или разграде наш друштве-
ни свет. Анализа четири главна утицаја треба да допринесе разумевању 
постмодерног политичког поретка и нагласи важност једног отвореног 
приступа различитим наративима како би се изнова створиле форме 
политичке суверености које би можда биле у стању да се супротставе 
дискурсима и структурама неолибералног начина владања. Овај есеј 
треба да покаже како се постмодерни приступ безбедности може про-
ширити мимо своје првобитне формулације а да се при том не угрозе 
његове првобитне премисе.

Кључне речи: моћ, знање, дискурс, безбедност, секуритизација, границе 

УВОД

Током последњих двадесет година одвија се последња велика расправа у тео-
рији међународних односа између позитивистичких и постпозитивистичких 
(постмодернистичких, постструктуралистичких, феминистичких, неомарк-
систичких и конструктивистичких) теорија и односи се на главно епистемо-
лошко питање: шта можемо да знамо? Уместо да се баве вредношћу специ-
фичних варијабли, нивоима анализе или методологијама, у овој расправи 
је већина постмодерниста довела у питање појам „објективне“ стварности у 
светској политици, односно премису да друштвени свет представља објек-
тивну, сазнатљиву стварност, која се може подврћи систематском опису и 
анализи.1 Постмодернизам генерално изражава неповерење према концепту 

1 Jarvis, D. S. L. (2000), International Relations and the Challenge of Postmodernism (Columbia, 
University of South Carolina Press), pp. 197–198; Der Derian, James, and Michael J. Shapiro, eds. 
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апсолутне и објективне истине, пошто „истина“ за њих може бити само кон-
текстуална, ситуациона и условна.2 Свeукупно знање је субјективно и, уместо 
да говоримо о предвидљивом поретку, треба ослушкивати бројне гласове и 
прихватити релативизам и нихилизам. Анализа дискурса открива да су ови 
само низови метафоризација у којима се растаче традиционални појам „ис-
тине“, пошто више не постоје неки суштаствени Grund и „апсолутна“ истина 
која се може верификовати или фалсификовати.

Један од кључних аргумената постмодернистичке, постструктуралистич-
ке и феминистичке критике конвенционалног и/или традиционалног тума-
чења међународних односа уопште, а посебно безбедности, јесте да су кате-
горије безбедности, које су се узимале здраво за готово, заправо политичке 
конструкције.3 Ово није сасвим нов аргумент, јер је коришћен у расправама 
о модерности и настајању суверених држава. Хобс и Лок су писали о језику 
и разумевању као важним деловима политике, иако се ови аргументи често 
изостављају из упрошћених збирки текстова о међународним односима, као 
и из неореалистичких извођења о научном методу. 

Савремено интересовање за дискурс и теорије репрезентације следи 
ове теме, наглашавајући на различите начине да је безбедност веома кон-
троверзан политички концепт управо због свог места унутар бројних поли-
тичких опција.4 Сходно томе, „истина“ која се данас још увек намеће нашим 
расправама о безбедности заправо је истина политичког реализма, који нај-
прегнантније изражава Zeitgeist Хладног рата, и због тога би она требало да 
има своје одређено историјско место, а не статус аксиома. Како је за постпо-
зитивисте и постмодернисте „истина“ елемент друштвеног поретка који се 
одржава уз помоћ сазнајних пракси, то не постоји нека легитимна друштвена 
наука, а доминантне дискурсе у домену међународних односа треба замени-
ти новом политиком која ће уважити гласове маргинализованих група. 

Иако се „постмодернизам“ често поистовећује са једним приступом или 
чак теоријом, постоји заправо читав низ постмодерних позиција и агенди 
(конструктивистичка, деконструктивистичка, либерално-еманципаторска, 
наративна, популистичка, лингвистичка итд), које могу да буду и међусоб-
но искључујуће. Mutatis mutandis, постмодерни теоретичари безбедности се 

(1989), International/Intertextual Relations, Postmodern Readings of World Politics. Lexington: 
Lexington Books; Lyotard, Jean-François (1979), La Condition Postmoderne (Ed. De Minuit, Paris; 
српско издање: Постмодерно стање, Братство–јединство, Нови Сад).

2 Foucault, M. (1977), Discipline and Punish (London: Tavistok); Powell, J. L. (2001), „Aging and 
Social Theory: A Sociological Review“, Social Science Paper Publisher, 4, 2, pp. 1–13. 

3 Види нарочито: Walker, R. B. J. (1993), Inside/Outside: International Relations as Political Theory 
(Cambridge: Cambridge University Press).

4 Види: O’Tuathail, Gearóid (1998), „Postmodern Geopolitics? The Modern Geopolitical 
Imagination and Beyond“, in Gearóid O’Tuathail and Simon Dalby (eds.), Rethinking Geopolitics 
(London: Routledge, 1998), pp. 16–38; O’Tuathail, G. and T. W. Luke, „Present at the (Dis)
integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order“, Annals of 
the Association of American Geographers, 84 (3), 1994, pp. 381–398.



Драгана Дулић [45]

значајно разликују, у распону од критичког промишљања у духу постстру-
ктурализма (С. Далби) до радикалне критике постмодерниста (М. Дилон и 
Д. Кембел). Ова напомена има циљ да нагласи потребу за диференцирањем 
ових приступа у духу једне „интерпретативне аналитике“ (Кембел), односно 
критичког става који настоји да промисли историјску основу и праксу безбед-
ности у нашем добу. 

Концепт „постмодерно“ се овде схвата као једна оријентација који пропи-
тује западну мисао контроле, доминације, насиља и власти, и пародира Вели-
ку нарацију о апсолутној истини и модерну идеју прогреса. Слично овом „де-
конструктивистичком“ одређењу, Ихеб Хасан, амерички постмодерниста, на-
глашава постмодернистички фокус на деструкцији, односно деконструкцији 
традиционалног појма субјекта, тотализујуће рационалности и западњачког 
појма знања (episteme).5 Такође, Ечерија и Базан сматрају да је постмодер-
нистичка агенда усмерена на „тражење и пропитивање бескрајног распаки-
вања односа између знања и моћи, одбацивање метанарације и просвети-
тељског пројекта, и виђење ’истине’ као привремене друштвене конструкције 
ограничене у времену и простору.“6 

Постмодернизам је одбацио позитивистичке научне методе истраживања 
друштвених феномена и емпиријске провере као део ових метода, као и ме-
танаративе7 који резултују из ових приступа. У противставу према позити-
визму, али и историзму, постмодернизам се фокусира на дискурс и језик – 
на свет значења који отвара „теоријски простор“ – дајући им примат, пошто 
не постоји никаква друга реалност од оне посредоване дискурсима којима 
конституишемо то „стварно“.8 Стога постмодернисти наглашавају фрагмен-
тацију насупрот универзализацији, дистанцирајући се од оног „општег“ у 
име партикуларнōг и мноштвенōг, различитōг и хетерогенōг, и оспоравају 
доктрине које се баве оним што јесте, или стварношћу (онтологије), као и од-

5 Hassan, Ihab, „The Critics as Innovator: The Tutzing Statement in X Frames“, Amerikastudien, 
Год. 22, Св. 1, 1977, p. 55; наведено по: A. Wellmer (1985), Zur Dialektik von Moderne und 
Postmoderne (Suhrkamp, Frankfurt am Main; српско издање: Прилог дијалектици модерне 
и постмодерне, превео Реља Дражић, Братство–јединство, Нови Сад, 1987, p. 50). 

6 Acharya, A. and Buzan, B. (2010), „Why is there no non-Western international relations theory? 
An introduction“, in: Acharya, A. and Buzan, B. (eds.), Non-Western International Relations 
Theory, Perspectives on and beyond Asia (Routledge, Abingdon, UK), pp. 9–10.

7 У противставу према модернизму, који је стремио једном јединственом, тотализујућем 
наративу као обухватној, уједињавајућој теорији којом ће се повезати све људске 
активности и која ће применити на све нивое друштва, а која се одржава патријархатом 
(мушком доминацијом), колонијализмом, родним улогама и поделама, идејом 
технолошког и економског прогреса, историографијом, породицом итд, постмодернизам 
одбацује ову „велику нарацију“ и разоткрива начине на које је она ушла у све 
сегменте организованог друштвеног живота и како утиче на односе моћи у друштву 
кроз институције, тржиште рада, образовање, здравство, медије, религију, породицу, 
економски систем, потрошњу итд.

8 Campbell, D. (1998), Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity 
(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press), p. 7.
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говарајуће епистемолошке парадигме, и показују како оне доминирају нама 
и ограничавају нас. Постмодернисти славе једно нарочито сопство које је 
„хибридно“, „номадско“, „лудичко“, „контингентно“, „различито“ и „мноштве-
но“, „дифузно“ и „децентрализовано“ – заправо, они десупстанцијализују за-
падњачки појам субјекта.

У овом контексту се може говорити о објашњењу једне ипак шире реал-
ности постиндустријског и транснационалног капитализма, конзумеризма и 
феномена глобалног села. Као што су указали Тери Иглтон и Роналд Инглхарт, 
одлике постмодернизма су у исто време одраз успеха касног капитализма, 
као и политичког размештања које се може довести у везу и са овим успехом. 
Различитост, хибридност, хетерогеност и непрестана мобилност припадају 
развијеном капиталистичком систему, који наглашава субјекта као потроша-
ча који је покретан, ефемеран и сачињен од непостојаних жеља.9 Штавише, 
у једном свету у којем су пропали многи прогресивни, централизовани, ма-
совни и креативни политички покрети – није ли природно да се демонизују 
и масе, али и они који доминирају? Ако је капитализам успео да пригуши све 
снаге које му се супротстављају, није ли природно почети да се верује да су 
сви системи опресивни или да више нису важни или чак и да постоје?10 

Управо је „глобализација контингенције“ (Кембел) оно што представља 
највећи изазов и највећи потенцијал за преображај савременог света, јер 
уводи „све јачу тенденцију према вишесмислености, неодређености, не-
извесности у наш хоризонт“, који онда захтева радикално другачији начин 
мишљења.11 О неодређености и непрозирности света на његовом основном ни-
воу и суштини говоре постмодернисти Ричард Ешли, Дејвид Кембел, Хаyард 
Елкер, Џим Џорџ, Роберт Купер, Роналд Инглхарт, Д. С. Л. Џервис, Мајкл Ша-
пиро, Џејмс Дер Деријан, Кристин Силвестер и Р. Б. Џ. Вокер. 

Имајући у виду постмодернистичку „онтологију актуелности“ (ђ. Ватимо), 
као и његову епистемологију и методологију, с правом се може поставити пи-
тање: да ли постмодернизам у принципу може да расправља о безбедности? 
Каква веза може да постоји између литерарних предложака о иронији и текс-
туалности, и избеглица из Сомалије, које траже спас од глади и жеђи? Или, 
каква може да буде веза између деконструкције текста и војне/хуманитарне 
интервенције у Ираку и Либији? Како се „хетерогеност језичких игара“ (Ли-
отар) уклапа у критичко, или рефлексивно или херменеутичко знање на-
супрот „позитивистичком“ (које се налази у наукама и „налази примену у 
техникама везаним за људе и материјале“)?12 Како довести у везу постмодер-
нистичку трансформацију егзистенцијалних услова са тоталитаристичким 

  9 Inglehart, Ronald (1997), Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and 
Political Change in 43 Societies (Princeton, N.J.: Princeton University Press).

10 Eagleton, Terry (1966), The Illusions of Postmodernism (London: Blackwell Publishing). 
11 Campbell, David, Writing security, op. cit., p. 17.
12 Лиотар, Постмодерно стање, стр. 27.
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наративима ванредног стања и изузетних мера које држава користи да би се 
отклонила „опасност“? Да ли сви они који се баве међународним односима, а 
посебно безбедношћу, морају познавати епистемолошке и онтолошке претпо-
ставке постмодернизма (појмови као што су „деконструкција“, „демистифи-
кација“, „диференција“, „дисконтинуитет“, „дисперзија“, „децентрализација“ и 
„дисипација“ намењени су онтолошком одбацивању традиционалног субје-
кта западне филозофије и метафизике) како би могли да смислено говоре о 
претњама, ризицима и осујећењима? Да бисмо одговорили потврдно на ова 
питања, потребно је да укратко прикажемо како постмодернистичка декон-
струкција традиционалног појма знања води постмодернистичком одређењу 
(не)безбедности. Прва степеница на овом путу јесте епистемолошко-онто-
лошки статус концепта „дискурса“. 

ДИСКУРС БЕЗБЕДНОСТИ 

За постмодернисте су дискурси начин којим се долази до реалности. Тако Д. 
Кембел дефинише дискурс као „представљање и конституисање реалнōг“,13 
а то указује да оно што зовемо бићем и/или стварним не претходи примени 
„концептуалних схема“, пошто наводна прекатегоријална објективност 
уопште није „дата“, као што тврди наивни реализам. Оно што зовемо знањем 
о стварности друштвено је конституисано и зависи од простора, времена и 
односа моћи међу различитим дискурсима о реалности.14 

Има много начина да се говори о дискурсу и, као што је приметио Норман 
Ферклоу, не постоји општи модел који треба применити на анализу дискур-
са.15 Ово је јасно када се има у виду да не постоји сагласност о томе које је 
значење појма „дискурс“, као и да постоје различита тумачења „теорије дис-
курса“ и „анализе дискурса“. Неки типови анализе дискурса фокусирају се на 
различите дискурзивне форме које се користе у комуникацији (нпр. Браун 
& Џали, 1983); други схватају дискурсе у смислу ширих тоталитета (Ернесто 
Лаклау & Шантал Муф (2001); и Славој Жижек (2002)),16 а чији је циљ да доведу 
у везу неке локалне истине са ширим идеолошким хоризонтима; трећи схва-
тају анализу дискурса као анализу исказа (иако анализа језика не исцрпљује 
друге типове анализа); четврти врше анализу говорних чинова да би објас-
нили конституисање структура моћи и власти (Оле Вивер & Бари Базан, 2007; 
Вивер, 2005, 2007),17 односно у чему се може састојати дискурс моћи и да ли он 

13 Campbell, D. (1998), Writing security, p. 7.
14 Acharya, A., and Buzan, B. (2010), op. cit., p. 10.
15 Fairclough, Norman (1992), Discourse and Social Change (Cambridge: Polity Press), p. 225.
16 Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe (2001) [1985], Hegemony and Socialist Strategy: Towards 

a Radical Democratic Politics (2nd ed., London & New York: Verso); Žižek, Slavoj (2002), Did 
Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis)use of a Notion (London: Verso).

17 Wæver, Ole (2007), „10 x 10“, in: 10 x 10, eds. Rasmus Kleis Nielsen, Ole Dahl Rasmussen and 
Ole Wæver (Cambridge: Cambridge Scholars Press); idem (2005), „European integration and 
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може представљати легитимизацију (Лиотар, 1979).18 Ово разумевање дискур-
са имало је последицу да се анализа дискурса не поистовети са лингвистич-
ком анализом. 

Постмодернисти наглашавају значај односâ моћи у различитим дискур-
сима о стварности како би показали да дискурси безбедности представљају 
„игре моћи којима се мобилишу пра вила, кодекси и процедуре и који путем 
конструкције знања намећу одређено разумева ње“.19 Знање са своје стране 
није слободно од вредносних судова, чиме је оспорена претен зи ја класич-
ног позитивизма и традиционалних безбедносних студија на објективност. 
За многе варијанте постмодернизма одбацивање метанаратива и позитиви-
зма није циљ по себи, већ начин да се, између осталог, идентификују и пре-
испитају моћ и знање који конституишу такве дискурсе, а који су и сами део 
друштвених система и пракси. Дискурси нам омогућа вају да откријемо како 
актери артикулишу дискурсе и како се ратови у њима легитимишу, а људи 
мобилишу за рат на основу специфичних представа о стварности.20 Отуда су у 
овом смислу дискурси и групно понашање најдубље уткани у друштвени кон-
текст. Овај дру штве ни контекст може да дефинише дискурсе и интеракције 
различитих група према рату, на исти начин као што дискурси и интеракција 
могу да дефинишу друштвени контекст.21 

Постмодернисти радикално премештају фокус безбедносне анали-
зе са објективних претњи на праксе којима су субјекти конституисани. 
Наше сазнање о субјектима, структурама и праксама није објективно, по-
што не постоји неки објективни свет одвојен или независан од посматра-
ча или актера који га колективно конституишу, односно изграђују. Импли-
кација овог става је далекосежна, јер актери или идентитети више нису 
трајни и објективни ентитети којима се истраживачи баве као физичким 
предметима. Интервенција институција и дискурса даје легитимност и 
оквир идентитету. Идентитет се може створити, разградити и поново из-
градити. Он не постоји у егзистенцијалном смислу, већ се конституише у 
већем или мањем броју дискурса – у законодавству, социјалној полити-
ци, књижевној и визуелној култури, медицинској и научној теорији итд. 

security: Analysing French and German discourse on state, nation, and Europe“, in: Discourse 
Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance, eds. David R. Howarth and Jacob 
Torfing (Basingstoke: St. Martin’s Press), pp. 33–67 (41); Wæver, Ole, and Barry Buzan (2007), 
„After the return to theory: The past, present, and future of security studies“, in: Contemporary 
Security Studies, ed. Alan Collins (Oxford: Oxford University Press), pp. 383–402.

18 Лиотар, Постмодерно стање, стр. 76.
19 Dalby, S. (1988), „Geopolitical Discourse: The Soviet Union as Other“, Alternatives, Vol. 13, No. 4 

(1988), pp. 415–442 (416); Fairclough (1992), p. 40.
20  Вивијен Џебри сматра како је циљ анализе дискурса да „лоцира структуре значења и 

легитимизације које су створене и репродуковане од стране актера у структурисању 
рата као непрекинитог социјалног збивања“. Jabri, V. (1996), Discourses on violence: conflict 
analysis reconsidered (Manchester University Press, Manchester), p. 91.

21 Jabri, ibid., p. 172.
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Зато су постструктуралисти с правом скренули пажњу на испитивање „на-
ратива“ у схватању безбедности, као што се може видети из феминистичког 
испитивања улоге коју род игра у глобалном друштву и рату, или како су жене 
конструисане у рату као „жртве“ и „цивили“. Постструктурализам сматра да 
се безбедносна политика суштински бави конструкцијом радикално разли-
читог, инфериорног и претећег „другог“, али, пошто је идентитет релациони 
концепт, то се она бави и „сопством“. 

Илузорно је да би нас револуционарна борба у знаку класе или расе мо-
гла еманци повати од моћи. И уместо да једну метанарацију о прогресу за-
менимо другом, треба заузети становиште дисидента, који ће разобличавати 
постојеће праксе, демистификовати представе које се намећу као самооче-
видне, неће хтети да један хегемонијски дискурс у међународним односима 
замени другим, а настојаће да уочава различите културне елементе и, по-
везујући их, да сугерише нове начине размишљања и спровођења глобалне 
политике. Ову позицију сумира став Ричарда Ешлија да „нема ничег трајног, 
нема фиксираних значења, сигурних основа, дубоких тајни, нити коначних 
структура или граница историје... постоји само тумачење“,22 или оно што се 
колоквијално назива (фајерабендовском) позицијом „све пролази“ (у смислу 
да су сва тумачења произвољна). Ипак, вредно је помена да би неке варијан-
те (углавном означене као постмодерне) критичких теорија прихватиле овај 
субјективизам, али неке не би. 

ФУКО И ПОСТМОДЕРНИ ПРИСТУП БЕЗБЕДНОСТИ 

Модерна схватања моћи као својине која се може имати или немати и као 
таква пренети од једног актера на другог, радикално је оспорено радовима 
Фукоа. На његовом трагу постмодернисти говоре о међузависности моћи и 
знања у друштвеном животу. Дерида и Лиотар истражују различите перспек-
тиве и идеје о томе како су знање и моћ узајамно имплицирани, а они се 
углавном слажу да се не можемо бавити било знањем било моћи одвојено 
један од другог. За Лиотара су „знање и власт два лица истог питања: ко одлу-
чује шта је знање и ко зна шта треба одлучити?“23 „... под појмом знање никако 
не подразумевамо само неки скуп означавајућих исказа, у њему су и идеје 
умећа, вештине живљења, вештине слушања итд. Реч је, према томе, о извес-
ној компетенцији која надилази одређивање и примену критеријума исти-
не... Оно омогућава ’добре’ перформансе у вези са више објеката дискурса: да 
се нешто измени...“ 24

22 Richard Ashley, цитиран у: Mearsheimer, John, „The False Promise of International Institutions“, 
International Security, 19:3 (Winter 1994/95), pp. 37–47 (41); Ashley, Richard, „Living in Border 
Lines: Man, Poststructuralism, and War“, in: James Der Derian & Michael J. Shapiro, eds. (1989), 
International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics (Lexington, Mass. 
еt al.: Lexington Books), pp. 259–321.

23 Лиотар, Постмодерно стање, стр. 18.
24 Лиотар, ibid., стр. 35.
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Према Фукоу, моћ у супстанцијалном смислу не постоји – „у стварности моћ 
значи односе, мање-више организоване, хијерархијске, координиране одно-
се...“; „моћ није институ ци ја, структура, или нека снага коју неки људи посе-
дују; то је назив који је дат комплексу стратешких односа у датом друштву“.25 
За постмодернисте моћ, са своје стране, није само нешто што намеће, контро-
лише, дисциплинује и присилно влада: да би била прихваћена, она треба да 
производи ствари, односе и дискурсе, да доноси задовољство и успоставља 
форме знања, што она и чини као продуктивна мрежа која покрива цело-
купно друштвено тело, далеко више него што би то чинила њена негативна 
инстанција изражена у функцији репресије (Фуко).26 

С једне стране, моћ „производи“ субјекта, али произведени субјект није 
увек толико стандардизован као што то могу да налажу параметри упра-
вљаштва/господарења.27 Дакле, људи нису пуки друштвени аутомати. С друге 
стране, сáмо деловање је у великој мери ограничено. Има ли наде да се ове 
стеге уклоне? У расправи о „Субјекту и моћи“ Фуко је сугерисао: „Да бисмо 
схватили на шта се односе релације моћи, можда би требало да истражимо 
облике отпора и покушаје да се ови односи укину.“28 

Моћ се налази у „микроодносима“, који конституишу мрежу моћи, мрежу 
дисциплинарних пракси које помажу да се конституише идентитет нас као 
конструисаних сопстава. Ова мрежа може да делује „одозго“ и „одоздо“. Или, 
сходно формулацији Фукоа: 

„... уместо трагања за јединственим обликом, за централном тачком из које 
наводно произлазе сви облици моћи, последично или путем развоја, треба их 
најпре сагледати у њиховој множини, њиховим разликама, њиховој посеб-
ности, њиховој реверзибилности; треба их, дакле, проучити као односе снага 
који се укрштају и упућују једни на друге, који конвергирају или се, напротив, 
супротстављају и теже да се узајамно пониште. Најзад, уместо да се закону дâ 
преимућство као манифестацији власти, боље је настојати да се утврде разне 
технике принуде које он примењује.“29 

Постмодерно схватање безбедности је инспирисано још једном оригинал-
ном Фукоовом артикулацијом биополитике и биовласти, коју даље развијају 
ђорђо Агамбен и Роберто Еспозито, Мајкл Харт и Антонио Негри, било у пос-
тструктуралистичком или антипостструктуралистичком кључу. 

25 Foucault, Michael, Colin Gordon (1980), Power/Knowledge: Selected Interviews, 1972–1977 (Knopf 
Doubleday Publishing Group, 1980), p. 236.

26 Michel Foucault, „Truth and Power“, in: The Essential Foucault, eds. Paul Rabinow and Nikolas 
Rose (New York: The New Press), 2004, pp. 300–318 (307).

27 Термин gouvernementalité, као „политичко управљаштво“, или „вештина управљања“, или 
„господарење“, Фуко дефинише овако: „начин на који се вођење једног скупа појединаца 
на све изразитији начин подразумевало у вршењу суверене власти“. Види: Мишел Фуко, 
Предавања (1970–1982), превела Фрида Филиповић (Братство–јединство, Нови Сад, 1990), стр. 84.

28 Michel Foucault, „The Subject and Power“, in: Essential Foucault, p. 129.
29 Фуко, Мишел, „Треба бранити друштво“, у: Предавања (1970–1982), op. cit., стр. 53.
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Фуко сматра да је у модерно доба безбедност трансформисана на два 
нивоа – најпре на људском нивоу или људи у смислу тела и друго на нивоу 
становништва или људи као врсте.30 Да би обезбедиле ова два нивоа, модер-
не државе морају изградити безбедносне механизме, технике, технологије 
власти и институције како би регулисале живот тако што ће развити демо-
графску политику, социјално осигурање, образовне, васпитне и корективне/
дисциплинске установе.31 Овај однос између људског бића и државе Фуко је 
назвао „биополитиком“. 

Антиципирајући стратешко удруживање либералног схватања рата и ли-
бералног схватања развоја, идеје Фукоа су постале све занимљивије за поље 
безбедносних студија. То се посебно односи на биополитички императив који 
се налази у средишту либералне владавине, односно на начин на који сâм 
живот постаје главни референтни објект праксе безбедности. На Фукоовом 
трагу, Франсис Евалд и касније Роберто Еспозито анализирају терен биополи-
тике пре свега са становишта административног управљања становништвом, 
надзирања појединаца кроз статистичку обраду и њихово класификовање у 
широке нормативне скупове. За другу струју, која се позива на Агамбена, Де-
риду и Жан-Лика Нансија, биополитика је вишесмислен и конфликтан терен, 
али она види отпор у сасвим екстремном смислу, на маргинама тоталитар-
ног облика власти, на граници да уопште буде реално могућ. Трећу струју 
представљају Мајкл Харт и Антонио Негри, који повезују биополитику са не-
олибералном глобализацијом посматраном кроз призму могућности за једну 
будућу транснационалну демократију.

Постмодерно тумачење безбедности је посебно занимљиво у артикула-
цији односа из ме ђу идентитета и безбедности, с једне стране, и биополитике, 
с друге стране. Када је реч о пр вој теми, нагласак на истраживање „другог“ 
проширио је обим традиционалног безбедносног истраживања, с тим што 
се безбедносне политике више не тичу само савладавања спољашњег „дру-
гог“ као непријатеља – обично отелотвореног у држави и алијансама – већ и 
унутрашњег „другог“ као различитог (у погледу, расе, класе, пола, рода, етни-
цитета итд). Постмодернизам је проблематизовао доминантни статус нацио-
налне безбедности у савреме ној светској политици и показао како ова нужно 
конструише „другог“ као туђег и опасног, обично изван властите државе, при 
чему се властита безбедност реализује кроз небезбедност тог „другог“.32

30 „Дакле, после првог преузимања власти над телом које је изведено на начин 
индивидуализације, имамо друго преузимање власти које није индивидуализирајуће, 
већ омасовљавајуће, ако тако могу да кажем, које се не изводи у правцу човека-тела, већ 
човека-врсте.“ Мишел Фуко, Треба бранити друштво, превео Павле Секеруш (Светови, 
Нови Сад, 1998), p. 294. 

31 Треба бранити друштво, стр. 293–295. 
32 Berki, R. N., Security and Society: Reflections on Order and Politics (London: JM Dent and Sons, 

1986); Shapiro, Politics of Representation, op. cit.; Dalby, Creating the Second Cold War, op. cit.; 
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Р. Н. Берки иде још даље када тврди да не само што је властита безбед-
ност узрок небезбедности других; оне су „тесно повезане и заправо јесу иста 
ствар, а нема шансе да се оне било логички или егзистенцијално раздвоје“.33 
Ови теоретичари, међутим, у крајњој инстанцији поистовећују „безбедност“ 
са посебним дискурсом о безбедности, односно са реализмом. Настојање да 
се безбедност дефинише у духу критичке теорије, на пример, експлицитно се 
односи на удаљавање од идеје да је безбедност сопства, „нас“, нешто што се 
добија на рачун другог/других. 

БИГО, ПАРИСКА ШКОЛА МЕђУНАРОДНИХ ОДНОСА И 
ПОСТМОДЕРНИ ПРИСТУП БЕЗБЕДНОСТИ

Дидије Биго расправља о конвергенцији одбране и унутрашње безбедности 
путем међуповезаних мрежа – полицијских мрежа на глобалном плану и по-
литизације војних (одбрамбених) функција, с једне, и трансформације и кри-
минализације појма рата, с друге стране. У оба случаја је реч о „управљању не-
лагодом“, о изузетном ширењу „поља профе сионалних менаџера нелагоде“ –  
људи који се професионално баве управљањем нелагодом – и „ban-opticon“-
a,34 што је на концу довело до преображаја на плану „глобалног policing-а“. 
За Бигоа овај феномен стања нелагоде одговара новом типу „диспозитива 
ban-opticon-а“. При том, користећи Фукоова тумачења „цивилизације надзо-
ра“, Паноптикона,35 и супкатегорије политике која се бави регулацијом, упра-
вљањем и господарењем, или управљаштвом (gouvernementalité), Биго каже: 
„Овај вид гувернирања нелагоде, или Ban, карактеришу три критеријума: 
праксе искључивања; активности којима се странци профилирају и контро-
лишу; и нормативни императив мобилности.“36 

Унутар овог појмовног оквира Биго поставља неколико важних питања: 
можемо ли говорити да је дошло време „глобалног саучесништва“ западњач-
ких демократија у остварењу идеала „секуритизованог глобалног света“ и њи-
ховог неоколонијалног пројекта који се врши у име извожења слободе и борбе 

Campbell, Writing Security, op. cit.; Burke, Anthony (2002), „Aporias of security“, Alternatives 27 
(1), pp. 1–27.

33 Berki, ibid., pp. 32–33.
34 Игра речи: пан- = све (свевидећи); ban (енгл.) = забрана. Видети: Bigo, Didier, „Globalized 

(in)Security: the Field and the Ban-opticon“; измењена верзија ранијег чланка објављеног у: 
Solomon, John, Sakai, Naoki (2005), „Translation, Philosophy and Colonial Difference“, Traces: a 
multilingual series of cultural Theory, Vol. 4, Hong Kong. Internet-верзија: http://www.ces.fas.
harvard.edu/conferences/muslims/Bigo.pdf, p. 5, посећено 5. 8. 2011.

35 Анализа ове „цивилизације надзора“ у XVII и нарочито у XVIII веку Фукоа води закључку 
да „један општи систем надзора-затварања прожима цело друштво, попримајући облике 
који се крећу од великих затвора, изграђених по моделу Panoptikon-а, па до заштитних 
патронажних друштава, која често налазе своја поља рада не само код делинквената, 
него и код напуштене деце, сирочади, шегрта, ђака, радника итд“. Види: Мишел Фуко, 
Предавања, стр. 37.

36 Bigo, ibid.
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против зла? Да ли у пракси постоји нека јединствена стратегија која уједиња-
ва различите групе професионалаца на транснационал ном нивоу – било да 
је реч о полицијском и војном особљу или обавештајним службама – а која 
би имала заједничку политику „policing“-а и заједничке интересе политичке 
елите да ограниче грађанске слободе, уведе неку врсту „меканог фашизма“ 
и стави све појединце под своју контролу и надзор? Да ли је Орвелова 1984. у 
ствари предвидела 2004? 

Бигоов одговор је негативан: иако смо сведоци нелибералних пракси (и 
чак пред искушењем да се подлегне аргументу изузетног стања како би се 
одговорило на појаве транснационалног политичког насиља тајних органи-
зација и оправдала кршења основних људских права, а надзор значајно по-
већао и проширио), још увек живимо у либералним режимима. По његовом 
мишљењу, ми смо далеко од неке глобалне безбедности у смислу уједињене 
стратегије која би парирала глобализацији. Јер, напоредо са глобализацијом 
и посебно хомогенизацијом (схваћенима као брижљиво смишљеним стра-
тегијама од стране глобалне елите против грађанских слобода), постоје раз-
личити интереси и хетерогеност. Ова комбинација нелагоде и „ban-opticon-
диспозитива“ не производи јединствену стратегију, већ пре ефект анонимних 
бројних борби, које ипак доприносе глобализацији доминације.37

Кључни став припадника Париске школе гласи да је неодрживо заступа-
ти класичан концепт државе наспрам растуће „транснационализације“ вој-
них и полицијских бирократија, које се окупљају око међународних мрежа и 
осамостаљују различите политичке секторе с намером да они надиђу домен 
надлежности професионалних политичара. Дакле, Биго тврди да се појам 
државе, онако како га схвата теорија међународних односа, не може прила-
годити овим тензијама, створеним од стране транснационалних веза међу 
професионалцима из полиције, војске, судства и обавештајних служби. 

Једино је социолошко проучавање транснационализације ове диференци-
ране бирокра ти је у стању да покаже како и зашто више није одрживо засту-
пати класичну концепцију државе, или пак националну конвергенцију инте-
реса ових различитих актера окупљених око једне једине владе. Главна идеја 
је да држава више није у стању да задржи монопол насиља и да је све теже 
правити разлику између једног унутрашњег и спољашњег субјекта у духу 
како полицијске тако и војне логике.38 Ово развлашћење државе се посебно 
манифестује у приватизованим сегментима ових сектора, укључујући про-
фесионалне менаџере нелагоде и актере чија професија укључује процену 
ризика и с тим у вези питања осигурања.

Ово је посебно видљиво на европском простору, у којем су у последњих 30 
година никле нове организације, односно мреже и неформалне групе које пре-

37 Bigo, ibid., p. 6. 
38 Bigo, ibid., p. 5.
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вазилазе националне границе (иако нису политички професионалци, тј. иза-
брани за вршење јавних послова, они доносе политичке одлуке уместо поли-
тичара; то нису само високи банкарски службеници већ и људи сличног ранга 
у полицији и војсци).39 Ове мреже комбинују нову логику надзора на нивоу 
сарадње европских полиција уз помоћ државних службеника који прикупљају 
и размењују обавештајне податке, експерте за поједине области, технолошке 
иновације итд, те тако излазе из оквира националних система унутрашње без-
бедности. Јасно је да овим прак сама контроле које превазилазе традиционал-
не безбедносне послове ови нови актери јачају свој институционални положај, 
као што и проширују дефиницију унутрашње безбедности. 

Последица овог проширења је да се веома различити феномени смештају 
на исти „безбедносни континуум“ – борба против тероризма, дроге, прекогра-
ничног криминала, организованог криминала, илегалне имиграције итд, као 
и да се даље јача контрола транснационалног кретања особа, било да је то у 
виду миграната, азиланата и странаца које прелазе границе (штавише, свих 
оних грађана који не одговарају једном стереотипу, апри орној друштвеној 
представи коју неко има о нечијем националном идентитету, као, на при-
мер, деца прве генерације имиграната или мањинске групе). Тако се надзи-
рање проширује мимо параметара уобичајених мера контроле криминала и 
праћења странаца, да би се ови становници, означени као „ризични“, тј. за 
које се претпоставља да одговарају типу особа чије се понашање сматра ри-
зичним, изоловали и ставили под надзор – веома слично средњевековним 
гетоима у које су смештани лепрозни и ментално хендикепирани људи. Овај 
феномен је у ЕУ добио алармантне размере, јер је повезан са растом деснице 
– било да је реч о конзервативним владама или пролиферацији малих десни-
чарских организација којe агресивно испољавају своју ксенофобичност и хо-
мофобичност, пa тако доприносе егзистенцијалној угрожености имиграната. 

ТЕОРИЈА СЕКУРИТИЗАЦИЈЕ КОПЕНХАГЕНСКЕ ШКОЛЕ И 
ПОСТМОДЕРНИ ПРИСТУП БЕЗБЕДНОСТИ 

Концепт секуритизације наглашава субјективни и контекстуални садржај 
безбедности и тиме маркира јасну разлику критичке теорије према тради-
ционалној (која је безбедност схватала као објективну и независну од субје-
ктове перцепције или интенције). Секуритизација описује процес на основу 
коjeг неко питање постаје безбедносно. Овај процес настаје не због постојања 
неке стварне, објективне претње, већ зато што је успешно представљен и име-
нован и/или означен од стране релевантног актера као безбедносно питање.40 

39 Bigo, ibid., p. 3; idem (2008), „Security: A Field Left Fallow“, in: Dillon, M. and Neal, A. W., Foucault 
on Politics, Security and War (Macmillan Publishers Limited, London).

40 Buzan, B., Wæver, O. and de Wilde, J. (1998), Security: A New Framework for Analysis (Boulder: 
Lynne Rienner), p. 2.
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То је „поступак којим се политика користи мимо установљених правила игре 
и неко питање третира као питање посебне врсте политике или као питање 
које је изнад политике.“41 Актер секуритизације проглашава да је неки рефе-
рентни објекат егзистенцијално угрожен и захтева ванредне мере којима би 
се обезбедио опстанак овог референтног објекта. 

Овим приступом се један безбедносни проблем или питање премешта из-
ван сфере нормалне политике, или из оквира рутина и норми свакодневне 
политике,42 у сферу ванредне политике, те се може решавати брзо, ефикасно, 
изван демократских правила игре и демократских процедура доношења од-
лука. Такво одређење имплицира две ствари: прво, да садржај неког (не)без-
бедносног питања није унапред одређен, да нема фиксирано значење, већ да 
зависи од онога шта о њему каже актер секуритизације; и, друго, овим се запра-
во тврди да је безбедносна агенда држава или других актера флексибилна и 
контингентна, пошто зависи од перцепције елита (односно оних друштвених 
актера који су најбоље позиционирани да своју перцепцију неке претње на-
метну публици као опште безбедносно питање – да га „секуритизују“).

Схватање безбедности као говорног чина од стране лидера држава уводи 
идеју о значају моћи и представљања у дефинисању безбедности; тиме се 
повезује Фукоово тумаче ње односа моћи (у овом случају лидера који доно-
се одлуке на државном нивоу) и знања (онога што конституише безбедност). 
Припадници Копенхагенске школе сматрају да је ана лиза говорних чинова 
најбољи начин да се схвати конституисање структура моћи (власти).

Појам секуритизације Копенхагенске школе развијен је у намери да се 
нађе средње решење између два супротстављена становишта: с једне стране, 
неки од припадника ове школе увидели су да слабљење везе безбедности и 
војних послова води томе да се концепт безбедности више не фокусира само 
на државу. Сложили су се да би требало да постоје критеријуми за разлико-
вање безбедносних питања од „нормалне“ политике, јер би у противном све 
било безбедност. На другој страни су они који су били против тога да се при-
хвати теза по којој се сигурност у основи тиче појединца, дакле против кон-
цепта људске безбедности, сматрајући да се тиме занемарује постојање група 
у међународним пословима које зависе од појединаца, али су такође нешто 
више него њихова проста сума. Ово је био суштински аргумент за расправу о 
вези безбедности и идентитета. 

Решење овог спора се може наћи у лингвистичком обрту у оквиру постпо-
зитивистичке расправе. Један од водећих фигура ове школе, Оле Вивер, сматра 
да безбедност не треба схватити као нешто што је онтолошки дато са фикси-
раним значењем ограниченим на државу и војни сектор – или, алтернативно, 
на појединца као таквог – већ на нешто што је конструисано (конституисано) 

41 Buzan, Wæver and de Wilde, ibid., p. 23.
42 Williams (2003), op. cit., p. 514. 
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говорним чиновима.43 Безбедност схваћена као „говорни чин“ уводи у разма-
трање неку крајње опасну ситуацију и налаже примену изванредних мера, 
барем по мишљењу једног дела публике које се она тиче. Стога, да би неко 
питање или проблем било „секуритизовано“, потребно је да се он представи 
као „егзистенцијална претња“,44 дакле не као било која врста говорног чина 
или социјалне конструкције, већ као претња колективном опстанку коју су 
артикулисали разни актери „секуритизације“ – политички лидери, бирокра-
тије, владе, лобисти и групе за притисак. 

Дакле, једно питање постаје безбедносно, тј. „секуритизовано“, не због 
својих интринсичних квалитета, већ зато што је у дискурсу представљено у 
безбедносном кључу. Овај кључ издваја једно питање из домена „нормалне“ 
политике и третира га у духу логике ванредног стања: тврди се да ако се пре-
ма њему не предузме специфична акција, онда би било легитимно употре-
бити ванредне мере у односу на правила свакодневне политике. У процесу 
секуритизације актер настоји да извуче неку тему из политике и постави је у 
домен безбедности тако што ће је прогласити безбедносном. Стога поступак 
„секуритизације“ настоји да политичко питање које је на делу представи као 
нешто о чему нема расправе. Али, не само што није реч о некој „објективној“, 
претњи по себи, као ни о искључиво субјективној перцепцији претње, већ 
је посреди интерсубјективан процес, што значи да је дâти секуритизовани 
предмет публика прихватила као такав. 

Тумачење међународних односа у духу постструктурализма добро 
илуструје теорија секуритизације Олеа Вивера. Његов интерес за радове Ри-
чарда Ешлија и Дериде не потиче само од њиховог критичког приступа тео-
рији међународних односа, већ и од њихових битних методолошких позиција, 
као што је нпр. схватање „деконструкције“. Тако је Вивер користио концепт де-
конструкције како би тумачио схватања безбедности немачке социјалдемо-
кратије и објаснио како функционише њена „идеологија стабилизације“ пре 
1988. Анализа текстова немачке СПД имала је циљ да покаже какав је однос 
безбедности, политике и текста (дискурса), а она је резултовала закључком 
да је безбедност у суштинском смислу политички одређена, те да она увек 
укључује политички избор.45 

Што се тиче непосредног утицаја Дериде на теорију секуритизације, извес-
но је да је он манифестан на нивоу метатеорије, пошто је основна премиса 
ове теорије – да је безбедност оно што она чини – изведена из Деридине идеје 
да је текст важнији због онога како делује него оним што каже.46 За теорију 

43 Wæver, Ole (1997), „Figures of International Thought“, in: Ole Wæver & Iver B. Neumann, The 
Future of International Relations – Masters in the Making (London: Routledge), pp. 1–37; idem 
(1995), „Securitization and Desecuritization“, in: Lipschutz, R. D. (1995), On Security (New York: 
Columbia University Press).

44 Buzan, Wæver and de Wilde, op. cit., p. 24.
45 Wæver, Ole (1997), Concepts of Security (Copenhagen: Institute of Political Science), p. 133.
46 Rita Taureck, „Securitisation theory – The Story so far: Theoretical inheritance and what it 

means to be a post-structural realist“, чланак представљен на: The 4th annual CEEISA 
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секуритизације ово значи следеће: „Безбедносно мишљење се не односи на 
то како актери мисле, што би било прилично тешко да се открије – а не би 
било ни занимљиво. Оно што је овде предмет расправе јесте како и шта они 
гласно мисле. Односно, како њихово мишљење доприноси јавној расправи/
политичком процесу; ’јавној логици’.“47

Саме претње и опасности, као и то ко је или шта угрожено, постају у теорији 
секуритизације ствар политике и посебних контекста, а не онтологије која би 
се могла разјаснити појмовном анализом. Безбедност није дата, већ је кон-
ституисана, она није нека природна, већ је то цивилизацијска чињеница, 
чији се садржај драматично мења у зависности од релевантних актера, као и 
од специфичног културног и политичког контекста. Дефиниција безбедности 
представља политички чин у смислу давања значаја неком питању (претњи, 
проблему), разматрања битних вредности једне групе и давања предности 
неким средствима којима одговарамо на посебне проблеме. 

Својим конструктивистичким приступом теорија секуритизације Копенха-
генске школе блиска је постпозитивистичком и постмодернистичком присту-
пом безбедности, тј. фокусом на конституисану природу читаве друштвене 
стварности, укључујући и безбедност. Из овог ракурса се безбедност не може 
дефинисати на неки уопштен, универзалан начин, већ се територијална без-
бедност одређује као просторно-временска свест.48 Другим речима, значење 
безбедности се може схватити једино у специфичном контексту у којем је 
употребљена, те се истраживање усмерава према „колективним формама 
свести и идеологијама које су створене током историје специфичне тери-
торијалне јединице“.49 Овај приступ је усмерио истраживање према анализи 
практичних и менталних традиција, пракси и континуума које су резултова-
ле у заједничкој перцепцији безбедности.

Постмодерни приступ безбедности дели са Копенхагенском школом по-
ставку да „критичко“ истраживање безбедности мора више да води рачуна 
о мање експлицитним манифестацијама безбедности него што су то обич-
но чинили традиционални приступи безбедности. Од Копенхагенске школе 
постмодернисти прихватају и становиште да насиље није само функционал-
на димензија државе, већ суштински елемент онтолошке конструкције држа-
ве. Сувереност и њена исходишна територијална граница створене су у име 
заштите од насиља (хаоса), те се у самом срцу државе налази елемент на-
сиља.50 Насиље је врста страха, а претња производи како разлог тако и потребу 

convention, University of Tartu, 25–27 June 2006; Wæver, Ole (1997), Concepts of Security, op. 
cit., p. 163; Derrida, Jacques (1967), De la Grammatologie (О граматологији, превела љерка 
Шифлер-Премец, ИП „Веселин Маслеша“, едиција „Логос“, Сарајево, 1976).

47 Wæver, Ole (1997), Concepts of Security, op. cit., p. 116.
48 Види: Laitinen, Kari, „Reflecting the security border in the post-cold war context“, The 

International Journal of Peace Studies, Autumn/Winter 2001, Volume 6, Number 2.
49 Laitinen, ibid., p. 16.
50 Види: Connolly, William (1994), „Tocqueville, Territory, and Violence“, Theory, Culture and Society, 

Vol. 11, pp. 19–40.
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за неком врстом безбедносне конструкције (државе) са ексклузивитетом да 
одређује границе националне безбедности (насиље врши контролу поретка 
наспрам хаоса). Другим речима, стратешко насиље не само што патролира 
дуж граница државе већ и ствара ове границе. 

Штавише, стратешко насиље је непрекидан процес, те тако перманентно 
одређује границе државе на темељу искључивања и укључивања људи.51 Ста-
билност света је проблематична, зато што симболизује начин на који држа-
ве про изводе стабилну безбедност уз помоћ војне организације и осигура-
них граница. После дично, ништа не сме да се мења, а дискурс безбедности и 
моћи остаје исти. Осигуране гра ни це омо гућавају да се „други“ искључују, а 
уједно онемогућавају да се дође до неке алтернативне политике. 

Сама „суштина“ безбедности се налази у страху од странōг и потреби за 
извесношћу, што као комбинација производи познати и контролисани жи-
вот, у коме се каузалност и рационалност састоје од значајних обележја су-
верености, стварајући брану свему што је контингентно. Овај страх се хра-
ни привидом да је рационалнō истинито, а да је све истинитō рационално. 
Безбедносни императив се одржава стратегијом знања, која такође настоји 
да објасни безбедност.52 Неизвесност производи људе који су спремни да се 
потчине неизбежном (нужностима безбедности). Сигуран живот тражи без-
бедне истине. За Дер Деријана53 је обезбеђена државна граница створена да 
би се елиминисала неизвесност. Следствено томе, физичка граница безбед-
ности нам говори ко смо.

Национална безбедност није за постмодернисте нешто што се може про-
цењивати на основу анализе претњи са којима се држава суочава, већ је она 
процес којим се „нација“ производи и репродукује са посебним идентитетом. 
Стога су саме претње такође дискурзивне: да би нешто било претеће, оно би 
требало да призове „дискурсе опасности и безбедности“, као и да то „нешто“ 
буде посебно важно угроженом „сопству“.54 Прави изазов је пронаћи једно ал-
тернативно схватање безбедности довољно флексибилно да може деконстру-
исати ригидне захтеве националне безбедности, допустити да они субјекти 
чија безбедност није истоветна са државном изађу на видело, као и омогући-
ти да се одреде модалитети диференцирања који би избегли како дистинк-
цију пријатељ–непријатељ, тако и заводљиву замку универзализма у лику 
једне светске државе ослобођене сукоба. 

51 Klein, Bradley (1994), Strategic Studies and World Order: The Global Politics of Deterrence 
(Cambridge: Cambridge University Press), pp. 1–12, 139; Neufeld, Mark (1995), The Restructuring 
of International Relations Theory (Cambridge: Cambridge University Press), p. 61.

52 Der Derian, James (1995), „A Reinterpretation of Realism: Geneaology, Semiology, Dromology“, 
In James Der Derian (ed.), International Theory: Critical Investigations (New York University 
Press, 1995), p. 34.

53 Der Derian, James (1992), Antidiplomacy: Spies, Terror and Speed, UK: Blackwell, p. 74; idem 
(1995), „The Value of Security: Hobbes, Marx, Nietzsche and Baudrillard“, in: Ronnie D. Lipschutz, 
ed., On Security (New York: Columbia University Press), pp. 32–34.

54 Dillon, Michael, „The Alliance of Security and Subjectivity“, Current Researh on Peace and 
Violence, 13, 3, 1990, pp. 101–124 (102).
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КОНЦЕПТ љУДСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И  
ПОСТМОДЕРНИСТИчКИ ПРИСТУП БЕЗБЕДНОСТИ 

Постмодернистички прилаз безбедности се природно ослања на приступ 
људске безбедности. Према приступу људске безбедности „други“ није од-
ређен као нешто искључиво спољашње, као што то бива сходно државоцен-
тричном приступу националној безбедности.55 Импликација овог теоријског 
става је да су „сопство“ и „други“ изузетно испреплетени, те да се саодређују, 
нарочито у савременом добу глобализације и међузависности. Постмодер-
нистички, или „критички приступ људске безбедности“ заправо представља 
интегрални део свеобухватне, холистички схваћене безбедности, према којој 
не само што се нагласак ставља на заштиту појединаца и људских заједница, 
већ се и у хоризонталном смислу појам безбедности проширује (тиме што ову 
повезује са људским развојем и људским правима те што уводи нове типове 
претњи), а у вертикалном га продубљује (тако што отклањање или ублажа-
вање ових претњи подразумева мултилатералне процесе и различите моделе 
и схеме њихове међузависности, што са своје стране укључује бројне актере 
као факторе који учествују у безбедносној политици и њеној имплемента-
цији, као што су то међународне и регионалне организације, држава, разни 
не-државни ентитети, итд.) и посебно наглашава међузависност и трансна-
ционализацију не-државних актера.

људска безбедност се може ближе одредити као сложен и вишедимензи-
оналан концепт који је: обухватан (јер се бави пуним опсегом људских не-
безбедности); мултисекторски (јер се залаже за различите интервенције 
из домена развоја, заштите људских права и безбедности кроз програме и 
пројекте); превентиван (јер се фокусира на рано упозорење у циљу ублажа-
вања, смањења или отклањања ризика и претњи); контекстуализован (јер се 
ослања на властиту перцепцију људи о њиховим страховима и рањивостима, 
а која се разликује од једног до другог социо-културног контекста); и парти-
ципативан (јер рачуна на повезаност, партнерство и синергију различитих 
актера у оснаживању људи да уређују своје безбедно окружење). Такав широк 
и/или холистички појам безбедности имплицира уважавање улоге поједина-
ца и заједница у остварењу њихове властите безбедности.

Како је већина постмодерниста веома критична према другим критичким 
приступима, зато што нису били у стању да понуде одговарајућа решења за 
најургентније проблеме човечанства, као што су рат, сиромаштво и угњета-
вање, то ово значајно проширење концепта безбедности за постмодернисте 
одговара духу времена које је донело нове претње људским животима, њи-
ховом достојанству и њиховим заједницама, попут сиромаштва, деградације 

55 „The Concept of ’Human Security’“, Centre for the Study of Global Governance, 20 Feb. 2007, 
London School of Economics and Political Science, 25 Apr. 2007, http://www.lse.ac.uk/Depts//
global/humansecconcept.htm; посећено 22. 9. 2011.
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животне средине, транснационалног организованог криминала, заразних 
болести и пандемија, таласâ избеглица, нагазних мина итд. Приступ људске 
безбедности несумњиво представља покушај да се помире променљиви пој-
мови безбедности са непрекидним променама и динамиком међународног 
система. Тиме што јасно ставља до знања да је небезбедност појединца по-
везана са небезбедношћу државе, приступ људске безбедности националној 
безбедности јесте холистички, пошто указује да је, поред војне одбране, важна 
и безбедност на социјеталном, економском и политичком плану. Савремене 
међународне прилике дају смисао промишљању безбедности са становишта 
трагања за превазилажењем тензије између глобалне безбедности, која је 
суштински одређена у војном смислу, и људске безбедности, у смислу нужног 
услова људског развоја. 

ПРЕМА „ПОСТ-БЕЗБЕДНОСТИ“

Постмодернистичка критика традиционалне безбедносне парадигме нимало 
случајно се бави западњачком идејом државе и суверености. Пре свега, пост-
модернисти настоје да преокрену традиционални однос између безбедности 
и државе. Сада се безбедност схвата као процес у току којег се ови ентитети 
конституишу и етаблирају. Постмодернистичко схватање безбедности се, раз-
умљиво, обазире на шире епистемолошке и теоријске импликације овог кон-
цепта. Као што је то показао Мајкл Дилон, западњачко схватање безбедности 
је дубоко укорењено у западној метафизици.56 Један од централних аспеката 
ове метафизике чини њена опседнутост сувереношћу, захтевом за сувереним 
знањем и контролом света. 

Када је реч о међународној политици, ово се нарочито види у начину којим 
је кодификован и озакоњен однос Запада према осталим деловима света: он 
одговара ономе што је Роксана Доти описала у студији о британској спољној 
политици – „империјалним сусретима“ – односно „асиметричним односима 
у којима је један ентитет у могућности да конструише ’реалност’ која се потом 
узима за озбиљно и сходно њој делује на други ентитет а да овај у томе нема 
никаквог удела“.57 Другим речима, у питању је једна инстанција на којој је 
сувереност схваћена као највише знање и, као таква, она значи негацију плу-
ралитета начина постојања у међународном друштву, али и поновну афир-
мацију сазнатљиве природе међународног система којим се може управљати 
(и манипулисати). 

Проучавање државе, безбедносних граница и безбедносног простора треба 
да се усредсреди на оне начине којима се свет дели и омеђава. Конструкција 
безбедносних граница није без разлога или сврхе, а она укључује свесне по-

56 Dillon, Michael (1996), Politics of Security: Towards a Political Philosophy of Continental Thought 
(London and New York: Routledge).

57 Doty, Roxanne Lynn (1996), Imperial Encounters (Minneapolis: University of Minnesota Press), p. 3.
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литичке циљеве. Симболичка конфигурација простора и времена, као и њи-
хово трансформисање у просторне и институционалне праксе, заснивају се 
на понављању.58 Ове праксе представљају суштински део изградње нације и 
стварања безбедносног простора и границе, док ове последње функционишу 
као чиниоци националне безбедности и суверености, као и физички запис о 
прошлим и садашњим односима које нека држава има са својим суседима.59 
Стога је стварање слике једног безбедносног простора увек интенционално. 

Пошто начин на који (политички) свет посматра ствари јесте сума интен-
ција, контингенција и активног учествовања, постмодернисти закључују да 
садашњи начин разумевања света није коначан, већ, напротив, укључује раз-
личите могућности. Тако критика централности државе води увиђању коли-
ко савремени светски поредак не ствара услове за једну хуманију и мирољу-
бивију политику, а да је стварање граница, изнад свега, један политички чин.

У данашњем постмодерном систему држава (оваплоћеном нпр. у Европ-
ској унији),60 који коегзистира са класичним системом националних држава, 
јавља се потреба за новим одређењем безбедности, у којем ће се брисати крута 
граница између унутрашњих и спољних послова, чиме ће се уједно признати 
да безбедност почива на транспарентности, отворености, међузависности и 
заједничкој рањивости. Уз ово, постмодернистичка агенда би могла да укљу-
чи следеће препоруке: прихватити преплитање традиционалне суверености 
у питањима домаће политике са узајамним надзором држава; одбацити силу 
као начин решавања спорова и даље радити на кодификацији правилâ пона-
шања и обавезујућих норми у међународним односима како би се спречила 

58 Види: Laitinen, Kari, „Reflecting the security border“, op. cit.; Agnew, John (1998), Geopolitics: 
Re-Visioning World Politics (London: Routledge); Agnew, John, and Stuart Corbridge (1995), 
Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy (London: Routledge), 
pp. 15–23.

59 Wilson, Thomas, and Hastings, Donnan (1998), „Nation, State and Identity at International 
Borders“, in: Thomas M. Wilson and Hastings Donnan (eds.), Border Identities: Nation and State 
at International Frontiers (UK: Cambridge University Press), p. 9.

60 Поред два најважнија споразума – Римског споразума (The Treaty of Rome) и Споразума 
о европским конвенционалним снагама (the CFE treaty) – листа најважнијих 
постмодерних институција које симболизују европски постмодерни државни систем 
укључује: ОЕБС, Споразум о забрани ширења наоружања (the Non-Proliferation Treaty – 
NPT), Међународну агенцију за атомску енергију (IАЕА), Конвенцију против употребе 
хемијског оружја (Chemical Weapons Convention – CWC), Конвенцију из Отаве о забрани 
нагазних мина, Европски суд за људска права у Стразбуру, Међународни кривични 
суд (ICC), Конвенцију о забрани мучења, IMP и OECD, који оперишу и као системи за 
економски надзор, као и читав низ установа и споразума који ближе одређују безбедност 
ЕУ, као што су: Европска одбрамбена и безбедносна политика (ESDP), Биро европске 
полиције (Europol), Европски парламент, Европска комисија, Европски савет, Европска 
канцеларија за хуманитарна питања (ECHO), Европска мрежа и агенција за безбедност 
информација (ENISA), Европска агенција за управљање оперативном сарадњом на 
спољним границама држава чланица Европске уније (FRONTEX), Европска канцеларија 
за правосудну сарадњу (Eurojust), NATO, Савет Европе, Савет за правосудне и унутрашње 
послове, Трећи стуб ЕУ (Уговор из Мастрихта), Високи представник Уније за спољне 
односе и безбедносну политику, Заједнички ситуациони центар итд.
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империјална владавина западњачког модела друштвене организације; ува-
жити све мањи значај граница; бити свестан чињенице да садашњи приступ 
изградњи државе у пропалим државама може њиховим становницима да 
буде наметање једног типа друштвене организације, као и да универзализо-
вање једног тотализујућег пројекта модернизације може угрозити аутохтоне 
праксе и традиције, а тиме и да буде извор небезбедности. Све ове „препору-
ке“ могу се сместити у контекст постмодернистичког оспоравања доминант-
них „истина“ и одбијања да понуди неку своју алтернативну истину која би 
била обавезујућа. 

У закључку можемо рећи да постмодернизам нуди један самосвестан и ре-
флексиван приступ проучавању безбедности, иако је ограничен у свом прес-
криптивном и нормативном аспекту или карактеру. Он најпре указује како 
дискурси могу да код читаоца или слушаоца изазову укључивања и искључи-
вања заснована на перцепцији других група, појединаца или држава. Друго, 
постмодернизам нуди један инклузиван приступ, који се залаже за прихва-
тање различитих представљања („наратива“) стварности, како би нагласио 
колико је важно бити отворен према различитим репрезентацијама не бисмо 
ли боље схватили изазове безбедности са којима се суочавају разна друштва, 
посебно она у земљама у развоју. Треће, постмодернизам оспорава преовла-
давајуће схватање безбедности и ризика. Безбедност може да варира у завис-
ности од односа моћи међу различитим актерима. 

Безбедност се више не би односила на постављање граница и затварање, 
већ на очување отворености и инхерентне неизвесности глобалнōг. Она би се 
односила на одбацивање свих оних линија које производе ограничене прос-
торе и спутавају комуникацију. Она се не би сводила на неког новог рефе-
рента са промењеним називом, већ би укључивала различиту, постмодерну 
онтологију.61 У том смислу, њена пракса би се односила на укључивање но-
вих опција и идентитета, а не на сужавање или ограничавање. Но, да ли је 
постмодерна категорија безбедности примењива на живот? Кратак одговор 
би био: не у овом историјском моменту, али у принципу да – било у смислу 
могућности постнационалних и денационализованих форми грађанства или 
као постнационална утопија. Постмодерна алтернатива се сматра пожељном, 
иако још неостварљивом. Она превазилази границе модерности и окреће се 
нечему што до сада није постојало. Изазов „глокализације“ се огледа у томе 
што се морамо суочити са сложеношћу безбедносних режима и идентитетом.

61  Wæver, Ole (1995), „Securitization and Desecuritization“, in: Lipschutz, Ronnie D. (ed.), On 
Security (New York: Columbia University Press), pp. 46–86.
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POSTMODERN UNDERSTANDING OF SECURITY 

Summary: The present essay strives to enhance our understanding of the 
postmodern approach to security and, more specifically, to highlight the 
postmodern assimilation of four major influences: Foucault, Bigo, the Copen-
hagen School and the critical human security approach. What is investigated 
here is a political use of discourse by focusing on the social construction of 
security issues and the power of words to underpin or undermine the con-
struction of our social world. The analysis of these four major influences will 
deepen our understanding of security in the postmodern political order and 
the importance of having an open attitude to different narratives in order to 
(re)create forms of political sovereignty that can perhaps function as a chal-
lenge to the discourses and structures of neo-liberal governmentality. In so 
doing, this essay demonstrates how the scope of the postmodern approach to 
security can be expanded beyond its original formulation, without distortion 
or loss of its original premises. 
Key words: power, knowledge, discourse, securitization, borders
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ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ – ЕПИЗОДНА ПОЈАВА  
ИЛИ ДУГОРОчAН ПРОЦЕС

Сажетак: Глобално загревање, тј. тенденција пораста просечних темпе-
ратура на Земљиној површини и повећање учесталости таласа врућина 
(врелих дана), уз смањење броја хладних дана и мразева, вероватно је 
последица повећања концентрације гасова „стаклене баште“, посебно 
угљен-диоксида, у атмосфери. Према широко прихваћеном мишљењу, 
главни узрочник повећања емисије угљен-диоксида јесте антропоге-
ни фактор – тачније, човекове активности (становање, производња, са-
обраћај итд.) које имају за последицу пораст потрошње фосилних го-
рива и смањивање површина под шумом. Директне последице глобал-
ног загревања представљају: одлеђивање стално замрзнутог земљишта, 
смањивање количине леда и снега у планинским глечерима и отапање 
ледених поларних капа, уз читав низ пратећих појава (повишење нивоа 
мора, поремећај режима падавина, промене морских струја и ветрова, 
деградација земљишта итсл), које својим синергијским дејством про-
гресивно нарушавају екосистем планете. Заједнички именитељ већине 
тих (регистрованих и прогнозираних) последица чини то да оне саме 
по себи значе приметну промену природне средине, а то подразу мева 
промену условâ живота и условâ привређивања. Као такве, оне чес-
то представљају битну одредницу безбедносног и геоекономског ам-
бијента одређеног простора. Најчешће су то стања која директно или 
индиректно угрожавају здравље и животе људи, са свим безбедносним 
импликацијама које прате решавање проблема те врсте. О размерама 
могућих катастрофа те врсте довољно речито говори злослутни израз 
„Свет мноштва нових Дарфура“, којим експерти Међувладиног панела 
о климатским променама описују стање у деловима света најтеже по-
гођеним глобалним загревањем.

Кључне речи: климатске промене, безбедност, глобално загревање, 
ефект стаклене баште, екосистеми
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О глобалном загревању као „крунском доказу“ озбиљних климатских промена 
често се говори и суди различито, у зависности од тога ко се и уз помоћ 
каквих сазнања прихвата улоге пресудитеља. То је, стиче се утисак, постала 
једна од дежурних тема којима се помно баве и лаици и стручњаци. Први већ 
имају „необориве“ доказе да се клима „драстично“ променила, да се са њом 
догађа нешто чудно или, пак, да у томе нема ничега тачног, да је то опет нека 
измишљотина за замајавање народа споредним проблемима и, као таква, 
посао „доконих попова“ и залуђивача наивног света. Други, су, међутим, 
прилично уздржани када је реч о саопштавању коначних закључака о тој 
појави – како о њеним размерама, тако и о стварним и/или потенцијалним 
узроцима. 

Тек се однедавно оперише конкретним показатељима, прибављеним сис-
тематским студијским радом истраживачких тимова компетентних за то и 
појединаца неспорног струч ног кредибилитета. Захваљујући томе, лаич-
ка нагађања, „документована“ сензационалисти чким сведочењима, као и 
„здраворазумска“ схоластичка надмудривања о судбини планете, почела су 
да уступају место аргументованим расправама о значењу и значају разли-
ка између регистрованих и очекиваних („уобичајених“) вредности основних 
климатских параметара, као што су просечне температуре и температурне 
осцилације. При томе се пажња, уместо на доказивање или оспоравање исти-
нитости тврдње о постојању глобалног загревања, све више концентрише на 
изналажење убедљивог одговора на питања: Откуда таква појава? Зашто се 
уопште мењају климатски услови на Земљи; и зашто баш у том правцу?

ТЕМПО ЗАГРЕВАЊА И МОГУЋИ УЗРОчНИЦИ

У свом редовном годишњем извештају из 2007. године Међувладин панел 
о климатским променама (МПКП)1 први пут је експлицитно констатовао 
да се „климатски систем загрева“.2 Такав закључак изведен је на основу 
регистрованог пораста просечних годишњих температура Земљине 
површине (воде и ваздуха). Истина, то повећање, лаички посматрано, не 
изгледа забрињавајуће. Оно је, на пример, од 1901. до 2000. године износило 
0,6°С. Међутим, подаци прикупљени у првим годинама двадесетог века 
упућују на закључак да глобално загревање добија на убрзању. Наиме, у 
стогодишњем периоду, који укључује првих пет година овог века, повећање 
просечних годишњих температура износи 0,74°С. Индикативно је и то да 
се за последњих 25 година просечна температура повећала за 0,5ºС, док се 
просечна температура из средине 19. века повећала за 0,6ºС тек у наредних 

1 Панел (The Intergovernmental Panel on Climate Change) основан је 1988. године, са задатком 
да прикупља и анализира податке о климатским условима.

2 Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_ syr_ spm.pdf
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150 година (крајем 20. века). Дакле, за скоро исти пораст температуре раније 
је био потребан шестоструко дужи временски период.3

У прилог закључку о убрзавању процеса глобалног загревања говори и по-
датак да су од 12 година на прелазу из двадесетог у двадесетпрви век (од 1995. 
до 2006.) њих 11 биле најтоплије године у претходних 156 година (од 1850. го-
дине од када се редовно бележе подаци о температури воде и ваздуха).4 На 
основаност претпоставке о дугорочном тренду глобалног загревања указују и 
подаци о температурном режиму из 2010. године, према којима је, судећи по 
просечној температури, та година била топлија од свих претходних.5

Осим пораста просечне темературе, Извештај МПКП-а као индикаторе 
„недвосмисле ног загревања климатског система“ наводи и запажања о го-
дишњим температурним амплитудама и фреквенцији екстремних темпера-
турних вредности супротног предзнака. У вези с тим истиче се како је врло 
вероватно да се последњих 50 година у већини подручја смањила учесталост 
хладних дана, хладних ноћи и мразева; да су, истовремено, топли дани и то-
пле ноћи постали учесталији, те да се, вероватно, повећала учесталост таласа 
врућина (врелих дана). Анализа просечних температура из различитих де-
лова света показује да је загревање израженије на северној Земљиној полу-
лопти, посебно у пределима на већим географским ширинама. У поменутом 
извештају МПКП констатује како постоји велика вероватноћа да је просечна 
температура северне хемисфере у другој половини 20. века виша него током 
било којег другог педесетогодишњег периода у последњих 500 година и да је 
вероватно виша него у било којем полувековном периоду током претходних 
1300 година.6

ШТА БИ СВЕ МОГЛО БИТИ УЗРОК ОВИХ ПРОМЕНА?

Као и у случају других узнемиравајућих природних феномена, постоје 
различита, па и сасвим опречна тумачења регистрованог пораста просечних 
температура. Распрострањено је становиште да је глобално загревање, пре 
свега, последица промене положаја Сунчевих пега, које у последњих хиља-
ду петсто година узрокују умерене али неравномерне циклусе климатских 
промена.7 По ауторима који заступају оваква гледишта, Земља се управо сада 
налази у фази загревања, које је пролазна, а не прогресивна појава, и, дуго-

3 Global warming and climate change explained, http://www.worldviewofglobalwarming.org/
pages/aboutwarm.htm

4 Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_ syr_ spm.pdf

5 РТВ Србије, Јутарњи дневник, 24. март 2011. 
6 Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_ syr_ spm.pdf 
7 Фред Сингер и Денис Ејвери; према: Гиденс, Ентони, Климатске промене и политика, 

Клио, Београд, 2010, стр. 33.
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рочно гледано, треба очекивати долазак леденог доба, будући да се период 
садашње релативно благе климе ближи крају. Не игноришући, наравно, на-
ведена и слична објашњења регистрованог пораста просечних температура, 
може се рећи да преовладава мишљење да је глобално загревање првенстве-
но узроковано повећањем концентрације гасова „стаклене баште“ (пре свега 
угљен-диоксида) у атмосфери.8 На тај закључак упућује, пре свега, значајна 
позитивна корелација између регистрованих просечних температура на по-
вршини Земље и процењених количина угљен-диоксида у атмосфери током 
последњих 120 година (графикон 1).

Графикон 1. Међузависност пораста просечних температура  
и повећања концентрације угљен-диоксида у атмосфери9

8 Поред угљен-диоксида, најзначајнији гасови стаклене баште јесу: метан, азот-оксид и 
тзв. Ф-гасови (користе се у фрижидерима и клима-уређајима). Ефект стаклене баште је 
назив за процес који настаје захваљујући својству наведених супстанција да апсорбују 
највећи део топлотне енергије, односно инфрацрвеног зрачења, које емитује Земљина 
површина пошто се загрејала претварањем приспеле енергије Сунчеве светлости у то-
плотну енергију. Ти гасови, „загрејани“ инфрацрвеним зрачењем емитованим са Земље, 
и сами постају емитери инфрацрвеног зрачења. При томе је значајан део те реемито-
ване топлотне енергије усмерен ка Земљи, условљавајући тако додатно (узвратно) за-
гревање њене површине и нижих слојева атмосфере. Без атмосферског омотача, одно-
сно без присуства гасова који стварају ефект стаклене баште, просечна глобална тем-
пература на Земљиној површини била би тек минус 18°C, уместо садашњих плус 15°C. 
То значи да би Земља искључивањем тог „механизма“, уз исту количину апсорбованог 
Сунчевог зрачења, доживела судбину „ледених планета“ Сунчевог система, без услова 
за опстанак живог света на њој (The Greenhouse Effect, http://www.physicalgeography.net/
fundamentals/7h.html).

9 Global warming and climate change explained, http://www.worldviewofglobalwarming.org/
pages/aboutwarm.htm
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На феномен глобалног загревања као последицу повећања емисије гасова 
„стаклене баште“ и на „заслугу“ антропогеног фактора за ту појаву први пут је 
указао шведски хемичар Сванте Аренијус [Svante Arrhenius], још 1896. године. 
Он је проценио да би удвостручавање количине угљен-диоксида у атмосфери 
имало за последицу повећање просечне температуре чак за око пет до шест 
Целзијусових степени.10 Иначе, до значајног повећања емисије ових гасова 
дошло је још са почетком „индустријске револуције“, што говори у прилог да-
нас широко прихваћеном становишту да је та појава првенствено последица 
деловања антропогеног фактора (повећања броја људи на планети и промене 
њиховог понашања – начина становања и привређивања). 

При томе се прве свега има у виду прекомерна експлоатацијa природних 
ресурса, односно стални пораст потрошње енергије (из фосилних горива), 
најпре у индустријској производњи, а затим у саобраћају и пољопривреди, 
као и прекомерна сeча шума (ради повећавања обрадивих површина, обез-
беђивања грађевинског материјала, огрева и других потреба).11 Конкретно, у 
извештају МПКП-а наводи се да је у укупној емисији гасова стаклене баште у 
2004. години која се приписује деловању антропогеног фактора највећи удео 
имао угљен-диоксид – чак 75,7 одсто (56,6% из потрошње фосилних горива; 
17,3% због уништавања шума и 2,8 из осталих извора), затим метан – 14,5 одсто, 
азот-оксид – 7,9 одсто и Ф-гасови – 1,1 одсто. Када је реч о доприносу појединих 
области људске делатности емисији гасова стаклене баште, поредак је сле-
дећи: снабдевање енергијом (25,9%), индустрија (19,4%), експлоатација шума 
(17,4%), пољопривреда (13,5), транспорт (13,1%), грађевинарство (7,9%), отпад и 
отпадне воде (2,8%).12 Пољопривредна производња је при томе означена као 
вероватно најодговорнија за повећање емисији азот-оксида и, заједно са пот-
рошњом фосилних горива, за повећање емисије метана.

Будући да није спорно постојање значајне позитивне корелације између 
концентрације гасова стаклене баште и просечних температура планете и да 
се регистровано повећање емисије тих гасова доводи у везу са повећањем 
броја становника на Земљи и човековим понашањем/активностима подређе-
ним задовољавању његових растућих потреба, као логичан намеће се закљу-
чак да је управо он главни кривац за загревање планете.13 То значи да се и 
кључ за решавање тог проблема налази у његовим рукама. Наравно, под пре-
тпоставком да деловање природних чинилаца (процеси на Сунцу, сеизмичка 

10 Halden, Peter, Geopolitics of Climate Change, Challenges to the International System, Swedish 
Defence Research Agency, Stockholm, 2007, стр, 39.

11 Према неким проценама, око 25 одсто емисије угљен-диоксида у последња два века 
резултат је промена начина коришћења земљишта, а далеко највише крчења шума 
(Гиденс, Ентони, Климатске промене и политика, Клио, Београд, 2010, стр. 268).

12 Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Valencia, 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_ syr_ 
spm.pdf, стр. 5.

13 Према проценама МПКП-а, вероватноћа да је човек главни кривац за загревање планете 
износи 90 одсто (Гиденс, Ентони, Климатске промене и политика, Клио, Београд, 2010, стр. 31).
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и вулканска активност Земље итд.) остане у границама које је човеково ис-
куство (историјско памћење) регистровало и квалификовало као релативно 
константно, односно уобичајено стање. У сваком случају, глобално загревање 
као индикатор климатских промена, без обзира на то чиме је узроковано, 
представља озбиљан изазов за савремени свет, како за његов развијени тако 
и за неразвијени део који се не осећају (и вероватно нису) једнако одговорни 
за његово настајање. Од њиховог одговора на тај изазов, за који се тешко може 
веровати да ће бити истоветан, односно усаглашен, зависи колико дуго ће се 
живети у условима глобалног загревања и колика ће бити цена санирања 
његових последица.

ИЗГЛЕДИ ЗА ЗАУСТАВљАЊЕ ЗАГРЕВАЊА

У зависности од прогнозе пораста становништва, стопе привредног раста, 
расположивости ресурсâ и трендова технолошког развоја, стручњаци данас 
оперишу различитим, мање или више оптимистичким или песимистичким 
сценаријима климатских промена. При томе се, по правилу, полази од 
прогнозе пораста просечних температура на бази процене интензитета 
емисије гасова стаклене баште. Према најповољнијем сценарију МПКП-а, 
под претпоставком да ће уследити значајне промене у људској активности у 
функцији смањења емисије штетних гасова, глобално загревање до краја 21. 
века кретало би се у распону од 1,1 до 2,9°С. Насупрот томе, уколико би свет 
наставио „по старом“ – уколико би се висок привредни раст и даље заснивао 
на енергији добијеном сагоревањем нафте, природног гаса и угља, и уколико 
би се, као последица такве праксе, задржао садашњи режим емисије гасова 
стаклене баште – врло је вероватно да би климатске промене у 21. веку биле 
израженије него у претходном.14 У том случају би просечна температура до 
краја века могла да порасте чак и за више од 6 степени.15

Какве су шансе да се избегне остваривање тог суморног сценарија? Ако је 
тачно да је кључни чинилац глобалног загревања повећање концентрације га-
сова стаклене баште, пре свега угљен-диоксида, у атмосфери и ако су исправне 
процене да највећи процент тог гаса потиче од потрошње фосилних горива, 
онда је јасно да се тенденција пораста просечних температура не може успо-
рити, а камоли зауставити, без значајног смањења те потрошње, уз истовреме-

14 Највећи емитери угљен-диоксида јесу САД, земље Европске уније и Кина. Оне су 
одговорне за више од половине укупних количина тог гаса емитованих у атмосферу. 
Предвиђа се да ће до 2020. године највеће земље у развоју, Кина и Индија, значајно 
повећавати емисију штетних гасова. (Њих, као земље у развоју, не обавезују Протоколи 
из Кјота.) САД нису потписнице тог договора, али се претпоставља да ће се, суочене 
са размерама последица за које су одговорне, придружити кампањи за предузимање 
свеобухватних мера за смањење глобалног загревања (New Challenges to Governance, 
Mapping the Global Future, http://www.foia.cia.gov/2020/2020).

15 Гиденс, Ентони, Климатске промене и политика, Клио, Београд, 2010, стр. 31.
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но усавршавање техничко-технолошких решења у функцији смањења емисије 
СО2 по јединици утрошеног горива. Какви су изгледи да се тај главни предуслов 
за заустављање глобалног загревања у догледно време испуни?

Кораци у том правцу се предузимају и они су одлучни у мери у којој су за-
ступљени свест о последицама глобалног загревања и уверење да је улагање 
средстава у заустављање тог процеса инвестиција, а не потрошња. Један од 
таквих корака јесте инвестирање у развој тзв. обновљивих извора енергије 
(на бази соларне енергије, снаге ветра, прераде биљне масе итд). Међутим, 
ефект тих мера неће обезбедити смањење укупне емисије штетних гасова, с 
обзиром на то да се у наредном периоду очекује значајан пораст потражње за 
енергијом и да ће удео фосилних горива и даље бити доминантан. На пример, 
према извештају Обавештајног савета САД из 2004. године, пораст потрошње 
енергије у периоду 1980. до 2000. године износио је 34 одсто, док се за прве две 
деценије 21. века предвиђа пораст од чак 50 одсто. При томе ће највећи удео 
у изворима енергије и даље имати нафта (близу 40 одсто), затим гас (око 24 
одсто) и угаљ (око 22 одсто). Обновљиви извори енергије учествоваће са око 8, 
а нуклеарне електране са 6 одсто укупне производње енергије.16

Уз толики пораст потрошње енергије, контролисање њених извора и путе-
ва транспорта остаће и у наредном периоду један од основних мотива геопо-
литичког понашања великих сила. Оне, чија привреда зависи од увоза нафте 
и гаса, настојаће да обезбеде редовно снабдевање по што повољнијим цена-
ма, што подразумева спречавање поремећаја у производњи и испоруци.17 У 
вези с тим оправдано се поставља питање: је ли умешаност Америке у све 
кризе на просторима богатим нафтом у вези са чињеницом да је она убедљи-
во највећи потрошач нафте по глави становника?

У сваком случају, великим потрошачима не одговара што је око 80 одсто 
нафтних извора у рукама националних нафтних компанија и они ће настоја-
ти да то стање мењају – да му на неки начин доскоче. С друге стране, земље 
које располажу вишковима енергената настојаће да на основу те своје пред-
ности остваре што већу финансијску добит, али и да изнуде одређене поли-
тичке уступке.18 Интересантно је да се коришћење вишкова природних ресур-

16 Rising Powers, Mapping the Global Future, http://www.foia.cia.gov/2020/2020/.pdf
17 Кроз Ормуски пролаз транспортује се четвртина светске нафте. Зато је разумљиво што 

је у време војних вежби САД и Ирана у Персијском заливу, у тренутку избијања кризе 
између Ирана и Велике Британије поводом заробљавања 15 припадника краљевске 
морнарице због наводне повреде територијалних вода Ирана, крајем марта 2007. године, 
дошло до наглог скока цена нафте. Разлог је страховање да би Иран могао блокирати 
Ормуски теснац. На пример, када је лансирана вест да је иранска морнарица гађала 
амерички ратни брод, за мање од седам минута нафта је поскупела за читавих пет 
долара по барелу (Ратне гласине распаљују нафту, Политика, 29. март 2007).

18 Већ је постало уобичајено да се надметање држава за повољну позицију у односу на 
изворишта и путеве транспорта нафте назива „геополитиком нафте“, што сáмо по себи 
говори о значају који нафта, као доминантан енергетски извор, има за геополитичку 
праксу савременог света. 
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са за јачање сопствених позиција у односима са другим државама све чешће 
(пре свега од стране увозника, као и компанија које профитирају на ниским 
ценама сировина) жигоше као „сировински национализам“.19 Иза такве ре-
торике очигледно стоји њихова узнемиреност чињеницом да је све мање си-
ровинама (посебно нафтом и гасом) богатих земаља које пристају да буду у 
статусу тзв. „закупљених држава“.20 

Типичан пример за то представља нафтом богата Нигерија. Напетост у 
делти Нигера (подручју са великим извориштима нафте) траје још од 1989. 
године, када су учестали бомбашки напади на нафтна постројења, који се 
доводе у везу са револтом локалног становништва због изузетно тешких ус-
лова живота у земљи на чијим природним богатствима „закупци“ остварују 
енормне приходе. Све то говори у прилог претходно поменутим проценама 
да, упркос настојањима да се повећа удео обновљивих извора енергије, глад 
за фосилним горивима не само што не јењава него се и повећава. 

Тренутно највећи загађивач атмосфере угљен-диоксидом јесу САД. Међу-
тим, то неславно место вероватно ће ускоро преузети Кина. Она, с обзиром на 
високу вишегодишњу стопу привредног раста (10 одсто), има велике потребе 
за енергијом које подмирује повећаним увозом нафте и убрзаном изградњом 
термоелектрана, због чега расте потрошња угља, чије сагоревање представља 
највећи извор загађења ваздуха. Кина ће, нема сумње, наставити да се, бар за 
још извесно време, ослања првенствено на угаљ (због приступачне цене, од-
носно великих сопствених залиха), а нема гаранција да ће при томе довољно 
унапредити технологију сагоревања тог енергента и тиме значајно смањити 
емисију угљен-диоксида. Наиме, преоријентација на чистије технологије у 
овом тренутку је за Кину луксуз који она, изгледа, себи не може да приушти. 
Једноставно, бирајући између одржавања привредног раста и спасавања при-
роде, она – као, уосталом, и већина земаља у сличној ситуацији – бира оно 
прво као приоритет. 

Говорећи на самиту земаља региона Амазона о проблему емисије штетних 
гасова као последици прекомерне експлоатације тропских шума, тадашњи 
председник Бразила, Лула да Силва, експлицитно је, не спорећи важност очу-
вања шума – „плућа планете“ – саопштио да се сиромашне земље региона не 
могу прихватити тог задатка без помоћи богатих. Алудирајући на одговор-
ност богатих за неравномерну расподелу сиромаштва и право сиромашних, 
односно земаља у развоју да експлоатацију својих природних ресурса ставе 

19 Тим називом означено је, на пример, непристајање Русије на испоруку гаса Украјини по 
старим, регресираним ценама. Настојање влада земаља богатих нафтом да самостално 
газдују овим енергентом добило је од стране незајажљивих потрошача са Запада, пре 
свега Америке, оптужујући назив „нафтни национализам“. 

20 Закупљеним државама називају се државе (најчешће бивше колоније) из којих се црпу 
сировине (Еш, Т. Г., Слободан свет, Самиздат Б-92, Београд, 2006, стр. 160). Уобичајено је да 
при томе велику главнину профита присвајају „закупци“, док власници, на чији се рачун 
се ови први богате, деле судбину сиромашних. 
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првенствено у функцију решавања егзистенцијалних проблема – прехране 
становништва – он је развијенима упутио јасну поруку речима: „Нека није-
дан Гринго не тражи од нас да оставимо било којег Амазонца да гладује до 
смрти испод неког дрвета. ... Ми желимо да сачувамо шуме, али други треба 
да плате за ту заштиту.“21 У сваком случају, остваривање амбициозног циља 
да се до 2020. године смањи емисија штетних гасова за читавих 40% захтева 
и легитимно очекивану солидарност бољестојећих држава у подмиривању 
трошкова тог подухвата.

Да је то очекивање оправдано, довољно убедљиво говоре подаци о вишестру-
ко већој емисији угљен-диоксида по глави становника у најбогатијим земља-
ма него у оним најсиромашнијим (графикон 2). На пример, у индустријски 
развијеним земљама она износи 6 тона годишње (у Сједињеним Државама чак 
20), док је у земљама у развоју тек 1,6 тона (у Бангладешу само 0,2 тоне).22 Нарав-
но, та околност не ослобађа у потпуности ни мање развијене земље од обавезе 
додатне бриге за „здравље“ планете, што, пре свега, подразумева одговорно, тзв. 
домаћинско располагање природним ресурсима, којем је стран сваки облик 
расипништва. У том погледу постоје значајне неискоришћене могућности на 
обе стране (код богатих и сиромашних; развијених земаља и земаља у развоју). 
Русија се, на пример, помиње као земља за коју је карактеристично својеврсно 
„расипање“ енергије из фосилних горива, као последица застарелих технолош-
ких решења и недовољне бриге о заштити средине, а тиме и повећано емито-
вање штетних гасова. Процењује се да, због застареле технологије експлоата-
ције, али и због немара, „у Русији годишње изгори количина природног гаса 
једнака трећини извоза из те земље у Европу“.23

Графикон 2. Емисија угљен-диоксида по глави становника

21 Rich should help Amazon forest, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/838091.stm
22 Impacts of Sea Level Rise on the Coastal Zone of Bangladesh, http://www.lumes.lu.se/database/

alumni/04.05/theses/golam_sarwar.pdf
23 Гиденс, Ентони, Климатске промене и политика, Клио, Београд, 2010, стр. 260.
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Ако је нешто у вези са потрошњом енергије као извором емисије гасова 
стаклене баште охрабрујуће, то је тенденција да се, гледано у целини, смањује 
потрошња енергије по јединици производа, а да је, захваљујући новим стан-
дардима у грађевинарству, потребно мање енергије за загревање стамбеног 
и радног простора (рачунајући потрошену енергију по јединици површине). 
Значајно за одржавање такве тенденције јесте прогнозирано повећање екс-
плоатације природног гаса и енергије из обновљивих извора (био-гориво, ве-
тар, вода итсл). Па, ипак, није искључено да ће, због бржег раста енергетских 
апетита у односу на повећање енергетске ефикасности, потрошња угља, који 
је „најпрљавији“ извор енергије, најбрже расти и да ће то да за један век, па 
можда чак и за два, продужити век трајања енергетског система са доми-
нантним уделом енергије из необновљивих извора.24

Уколико су те прогнозе тачне, шансе за заустављање, па ни за успоравање 
процеса глобалног загревања, нису велике. Осим тога, предвиђа се да би се тај 
процес могао „по инерцији“ наставити за извесно време (чак и у дугом пери-
оду) и у случају да се смањи емисија угљен-диоксида за коју је директно „за-
служан“ људски фактор. Томе би првенствено допринео ефект повратне спреге 
(feedback) између глобалног загревања и неких природних појава које су њиме 
непосредно узроковане, а које производе стања што га додатно подстичу. 

На пример, глобално загревање изазива открављивање стално замрзнутог 
тла. У том земљишту, које обухвата делове Русије, северне Скандинавије, Ка-
наде и Аљаске, а које чини 24,5 одсто површине арктичке области, „заробљене“ 
су огромне количине угљен-диоксида и метана, чије би ослобађање, односно 
отицање у атмосферу, додатно значајно појачало ефект стаклене баште.25 На-
име, одмрзавањем стално замрзнутог земљишта долази до оксидације тресе-
та, односно труљења остатака биљне масе пуне угљеника. При томе се, поред 
угљен-диоксида, ослобађа и метан, који је много опаснији гас од угљен-диок-
сида. О могућим крајњим ефектима тог синергијског дејства говоре процене 
да у стално замрзнутом тлу има најмање онолико угљеника колико га тренут-
но има у атмосфери.26

Имајући у виду овај и друге видљиве или скривене механизме повратне 
спреге, са суделовањем природних и антропогених фактора, може се рећи 
да глобално загревање, када једном добије довољно снажан почетни импулс, 
представља својеврстан самопоткрепљујући процес. човек је у томе, по свему 
судећи, својим (не)промишљеним деловањем имао и још увек има значајан 
удео. Неке последице су већ уочљиве, друге се назиру или тек наслућују. Једи-
но што је сасвим извесно јесте да оне неће изостати и мало је вероватно да ће 
бити добродошле.

24  Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, Washington, 2008, p. 42.
25 Halden, Peter, Geopolitics of Climate Change, Challenges to the International System, Swedish 

Defence Research Agency, Stockholm, 2007, стр. 118.
26 Исто, стр. 42.



Зоран Килибарда [75]

ДИРЕКТНЕ И ИНДИРЕКТНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Осим отапања стално замрзнутог тла, којим је започело ослобађање „духова 
из ледене боце“ у лику огромних количина штетних гасова, директну 
последицу глобалног загревања чини и отапање тзв. поларних ледених капа 
(пре свега арктичке, због бржег загревања северне полулопте) и смањивање 
ледене масе глечерâ.27 Ланчана реакција која из тога следи има релативно 
лако предвидљиву почетну фазу, али не и крајње ефекте. Сателитски снимци 
и теренска мерења убедљиво доказују да се површина Северног леденог 
океана/мора која је стално замрзнута већ приметно смањила. То смањење, 
према сателитским подацима који се прикупљају од 1978. године, кретало се 
у границама од 2,1 до 3,3 одсто током једне деценије (у просеку 2,7%).28 Сличну 
судбину доживели су и планински глечери и „снежне капе“ на планинским 
врховима.

Имајући у виду неумољиве законе физике, чини се сасвим логичним 
закључак да се топљење великих количина „вечитог снега и леда“ мора од-
разити на подизање нивоа мора. Регистровани пораст нивоа мора, који је, 
према подацима на које се позива МПКП, у пери оду од 1961. до 1993. године 
износио у просеку 1,8 мм годишње,29 управо потврђује ту прет поставку и даје 
за право прогнозама да се са наставком глобалног загревања, а тиме и интен-
зивнијег отапања леда, може очекивати и знатно већи пораст нивоа мора од 
оног до сада забе леженог. На основу процена количина воде „заробљених“ у 
сталном леду и снегу и површи не Земљине кугле која се налази под водом, 
стручњаци су израчунали да би, уколико би се отопила читава ледена капа 
Гренланда, ниво мора порастао за један метар,30 док маса леденог покривача 
на Антарктику има потенцијал повећања нивоа мора од чак 6 метара.31

Постоје различита предвиђања и/или нагађања о томе да ли би и када би, 
због глобалног загревања, могло доћи до тог потпуног одлеђивања Земље. 
Када је реч о Арктику, он би, према проценама Националног центра за снег и 
лед, до 2060. године могао да остане без леда током летњих месеци.32 То значи 
да би од тада, бар у једном краћем периоду током године, Северни ледени 
океан био потпуно отворен за пловидбу. Истовремено, природни ресурси које 

27 Последњих неколико деценија просечан пораст температуре на Арктику био је два пута 
већи од просека за остали део света (Isted, K., Sovereignty in the Arctic: An Analysis of 
Territorial Disputes & Environmental Policy considerations, Journal of Transnational Law & 
Policy, Vol. 18.2, Spring 2009, стр. 346).

28 Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_ syr_ spm.pdf, стр. 2.

29 Исто, стр. 2.
30 Halden, Peter, Geopolitics of Climate Change, Challenges to the International System, Swedish 

Defence Research Agency, Stockholm, 2007, стр. 145.
31 Исто, стp. 42.
32 По неким знатно суморнијим прогнозама, то би требало да се догоди већ 2013. године (Global 

Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, Washington, 2008, стр. 53).
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крије његово дно, посебно енергенти, били би доступнији истраживањима и 
експлоатацији, а њихов транспорт до корисника знатно бржи и јевтинији. У 
сваком случају, изражена је тенденција смањивања трајно залеђених повр-
шина копна и мора, а тиме и тенденција подизања нивоа мора, као директна 
последица притицања одмрзнуте воде. 

Последице тога су вишеструке. Пре свега, подизањем нивоа мора плави 
се ниско (по правилу, густо насељено) приобално земљиште, чиме се угро-
жавају насеља на њему и смањују обрадиве површине. Осим тога, глобално 
загревање се одражава на активност мора у виду повећања висине таласа, па 
самим тим и значајног повећања његовог ерозивног дејства. Регистровано је, 
на пример, да се просечна висина морских таласа око Тајланда повећала са 1 
до 1,5 метара на 2 до 4 метра.33 

Повећани таласи све више подривају обалу и разарају куће у насељима 
подигнутим на терену мало издигнутом изнад површине мора.34 Сем тога, 
подизање нивоа мора и појачана активност мора повећавају салинитет об-
лижњег непоплављеног земљишта, услед чега се губе драгоцени извори пи-
тке воде и драстично смањују приноси пољопривредних култура на њему, 
што у екстремним случајевима значи његову потпуну деградацију, не само у 
смислу исплативости обраде, него и одрживости вегетације уопште.

Проблем плављења и деградације приобалног земљишта посебно је изра-
жен у Бангладешу,35 с обзиром на чињеницу да се 60 одсто његове територије 
налази на надморској висини мањој од пет метара и да је то најгушће на-
сељени део Земље.36 О размерама угрожености ове земље последицама гло-
балног загревања говоре упозорења невладине организације „Coastal Watch“ 
према којима, због подизања нивоа мора и појачаног ерозивног дејства мор-
ских таласа, у просеку сваког часа 11 становника Бангладеша остаје без крова 
над главом.37 То значи да би, уз постојећи темпо надирања мора (без погор-
шавања климатских прилика и без повећања броја становника у приобалном 
појасу), за десет година било близу милион нових бескућника.

33 The village that was swallowed by the sea, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6683865.stm, 
25. 5. 2007.

34 На тај начин је море већ „прогутало“ близу 600 километара тајландске обале. Суочени са 
том опасношћу, људи су приморани да измештају куће ван домашаја таласа. Уобичајене 
мере заштите ниске обале, сађењем посебне врсте дрвећа, више не дају резултате, јер 
таласи и ветрови почупају саднице пре него што се оне довољно укорене (The village that 
was swallowed by the sea, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6683865.stm) 

35 У Бангладешу је 1973. године било 1,5 милиона хектара земљишта умереног салинитета, 
а 1997. године за милион хектара више (Rising sea levels threaten agriculture, http://www.
irinnews.org/report.aspx?Reportld=75094).

36 Vidal, John, Migration is the only escape from rising tides of climate change in Bangladesh, 
Guardian, Friday 4 December 2009, http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/04/
banglaclimate-refugees

37 Wade, M., Rising sea level settles border dispute, http://www.smh.com.au/environment/climate-
change/rising-sea-level-settles-border-dispute-20100324-gwum.html
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Наравно, потапање ниског приобаља не мора да буде само последица по-
дизања нивоа мора услед глобалног загревања, односно отапања леденог 
покривача Земље. Узрок томе може бити и спуштање појединих делова ко-
пна услед тектонских поремећаја. Има аутора који управо то, а не повећање 
укупне водене масе у океанима, сматрају главним кривцем за „нестајање“ 
појединих делова копна. 

Нилс Морнер (Nils-Axel Morner), шеф катедре палеогеофизике и геоди-
намике на Универзитету у Стокхолму, у интервјуу објављеном у часопису 
EIR (Executive Intelligence Review) у лето 2007. године експлицитно тврди да 
су оцене о подизању нивоа мора потпуна превара.38 Према њему, на осно-
ву егзактно утврђених параметара, може се говорити о занемарљиво малом 
стварном порасту нивоа мора, размере једва нешто веће од једног милиметра 
годишње. Он, такође, сматра недовољно поузданим прогнозе о порасту нивоа 
мора већем од оног претходно регистрованог, између осталог и прогнозе из 
извештаја МПКП-а, с обзиром на то да оне нису засноване на адекватним 
теренским опсервацијама, већ на моделима за које се не може рећи да су 
методолошки коректно уобличени.

Нема сумње да изјаве стручњака који поричу постојање тенденције повећања 
нивоа мора као последице глобалног загревања делују умирујуће. Међутим, да 
би се веровало таквим тврдњама, неопходно је објаснити шта се дешава са огро-
мном количином воде из отопљених ледених маса, ако она не „завршава“ у оке-
анима. Објашњење да „вишак“ воде „нестаје“ у облику водене паре услед појача-
ног испаравања не делује довољно убедљиво, с обзиром на закон кружења воде 
у природи. С друге стране, у процес нестајања делова „вечитог снега и леда“ не 
може се сумњати. Да се увери како је он присутан, довољно је упоредити снимке 
Арктика и планинских глечера начињене у исто доба године некад и сада. Раз-
лике су очигледне, и то на рачун залеђених површина. 

Дакле, ако се тај већ увелико захуктали процес још не одражава на по-
већање нивоа мора, што је, по многима, мало вероватно, скоро је сасвим си-
гурно то да смањивање глечера утиче на режим водотока који се њима на-
пајају. Наиме, појачано, односно прерано топљење глечерâ узрокује стварање 
поплавних таласа у време високих водостаја, а тако „истањени“ глечери нису 
довољно издашни да би могли компензовати смањени доток воде у периоду 
оскудних падавина.39 Те велике осцилације у висини водостаја река и гле-

38 Morner, Nils-Axel, Claim That Sea Level is Rising is Total Fraud, Executive Intelligence Review, 
Volume 34, No. 25, June 22, 2007.

39 Резерве воде у глечерима који снабдевају највеће кинеске реке, од којих зависи живот 
милионâ људи, смањиле су се за више од 20 одсто (Гиденс, Ентони, Климатске промене и 
политика, Клио, Београд, 2010, стр. 266). Процењује се да деградација природног амбијента 
већ представља озбиљно ограничење за кинеску економију. Наводи се, на пример, да 
се очекује смањење продуктивности пољопривредне производње на наводњаваном 
земљишту за 1,5 до 7 одсто, а на ненаводњаваном за 11 до 12 одсто, те да су штете које Кина 
трпи због климатских промена равне најмање десетини њеног укупног друштвеног 
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черских језера – односно штете коју причињавају, с једне стране, поплавни 
таласи, а с друге, недостатак воде за наводњавање у сушном периоду – имају 
за последицу смањивање степена искоришћености обрадивих површина.

Сличан негативни ефект имају и поремећаји режима падавина и ваздуш-
них и морских струјања који се доводе у везу са глобалним загревањем. Обил-
не падавине у кратким временским периодима, праћене олујним ветровима, 
својим ерозивним дејством деградирају земљиште на косим теренима, чи-
нећи га мање плодним, односно непогодним за земљорадњу. С друге стра-
не, дуготрајни сушни периоди и повећана учесталост врелих дана значајно 
смањују приносе пољопривредних култура, што – у условима константног 
раста становништва, а тиме и повећања тражње хране на светском тржишту – 
додатно усложњава проблем његове прехране.40 Према проценама Светске 
банке, због пораста становништва и повишења стандарда исхране бројније 
средње класе, тражња хране ће се до 2030. године повећати за 50 одсто.41 Ста-
новништво 21 земље, са око 600 милиона становника, тренутно трпи због не-
достатка обрадивог земљишта и воде. До 2025. године у тој групи би могло да 
се нађе 36 земаља, са око 1,4 милијарде становника.42

На повећање тражње хране реагује се у принципу на два начина: приме-
ном нових агротехничких мера у циљу повећања приноса и проширивањем 
обрадивих површина. До нових обрадивих површина, којима би се истовре-
мено надокнадило земљиште деградирано подизањем мора и поплављено 
бујицама, угрожено сушом или салинитетом, долази се на различите начине 
– исушивањем мочвара, наводњавањем сушних предела или крчењем шума. 
Прва два начина се препоручују као бенигна или, бар, мање проблематич-
на, са становишта заштите природе. Међутим, то су, по правилу, веома скупи 
пројекти, који су тешко оствариви у сиромашним земљама. 

Зато се често прибегава оном трећем – сечи шума, која се нуди као брзо 
и вишеструко исплативо решење.43 На жалост, прибављање обрадивих повр-

производа (Halden, Peter, Geopolitics of Climate Change, Challenges to the International 
System, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, 2007, стр. 84).

40 Према студији Националног обавештајног савета САД из 2008. године, број становника 
на планети ће се до 2025. године повећати за око 1,2 милијарде (са 6,8 на 8 милијарди). 
Највише нових становника добиће земље које се, иначе, суочавају са проблемом 
недостатка обрадивог земљишта, односно са прехраном становништва. Индија ће морати 
на нахрани додатних 240, Кина 100, Пакистан и Нигерија по 55, а Етиопија и Демократска 
Република Конго по 40 милиона становника (Global Trends 2025: A Transformed World, 
National Intelligence Council, Washington, 2008, стр. 22).

41 Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, Washington, 2008, стр. 51.
42 Исто, стр. 51.
43 Наравно, шуме се секу не само ради освајања нових обрадивих површина него и 

због повећане потребе за дрветом као сировином у грађевинарству и индустријској 
производњи. Осим емисије угљен-диоксида, директне последице су деградација 
земљишта услед поремећаја режима падавина и повећавања ерозивног дејства кише. То 
је посебно карактеристично за експлоатацију тропских шума, које су највећи резервоар 
кисеоника и регулатор размене влаге између ваздуха и тла, као и регулатор нивоа 
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шина на овај начин само је краткорочно, тј. привремено исплативо, јер, као 
што је претходно поменуто, крчење шума је, уз потрошњу фосилних горива, 
један од главних узрока повећања концентрације угљен-диоксида у атмосфе-
ри, одговорног за појачање ефекта „стаклене баште“. Тако се реаговањем на 
последице глобалног загревања стварају услови за интензивирање, односно 
убрзавање тог процеса, што га управо чини самопоткрепљујућим, а тиме и 
тешко заустављивим (схема 1).

Схема 1. Глобално загревање као самопоткрепљујући процес

Наравно, ту није крај аргументације о домино-ефекту глобалног загре-
вања. Бројни су примери по вратне спреге његових узрока и последица. У књи-
зи Еколошка интелигенција Данијел Големан пише о налазима швајцарског 
Федералног института за проучавање снега и лавина према којима на тере-
нима испод 1.500 м надморске висине има 20 одсто мање снега него ранијих 
деценија. Мањак природног снега надокнађује се производњом вештачког, за 

речних токова. Већ је уништено 55 одсто тропских шума. Површина под њима и даље 
се смањује за близу 170.000 квадратних километара годишње. Према неким проценама, 
годишње нестаје око 5 хиљада врста. Многи предели у Амазонији, Габону, Мадагаскару..., 
некада карактеристични по најразноврснијем биљном и животињском свету, сада 
више подсећају на призоре са површине Месеца. Дугорочну последицу свега тога чине 
смањивање такозваног биодиверзитета (богатства различитости биљних и животињских 
врста на планети), поремећаји у ланцу исхране у природи, ширење пустињских предела 
и самим тим „сабијање“ све бројније људске популације на све мањи погодан животни 
простор (Мандер, Џ. и Голдсмит, Е. (ред.), Глобализација – аргументи против, Clio, 
Београд, 2003, стр. 83, 217–218). 
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шта се троше огромне количине енергије.44 С обзиром на то да је производња 
енергије на садашњем степену технолошког развоја у позитивној корелацији 
са емисијом гасова стаклене баште, може се закључити да се наведеним пос-
тупком проблем изазван поремећајем режима падавина услед глобалног 
загревања „решава“ тако што се не решава, већ додатно усложњава генерис-
ањем услова који подстичу загревање. 

Део тог зачараног круга чине и агротехничке мере, односно савремени на-
чин обраде зе мљи шта, којим се настоји да се, повећањем приноса, ублажи 
штета коју пољопривреда трпи због „губитка“ и деградације обрадивих повр-
шина изазваних глобалним загревањем. Будући да је највећи део тих мера 
скопчан са повећаним ангажовањем пољопривредне меха ни зације, њи хова 
примена условљава пораст потрошње фосилних горива по јединици повр-
ши не, а ти ме и повећање емисија штетних гасова, који ће, са своје стране, 
дати нови импулс загре вању – поткрепљиваће појаву која их је својим до-
мино-ефектом произвела. Та повратна спре га узрокâ и последица глобалног 
загревања – а не само, или не првенствено, регистровани пораст просечних 
температура, којим се оно исказује – управо је оно што тај процес чини уз-
не ми равајућим и што обавезује на саглéдање широког спектра његових мо-
гућих импликација.

У сваком случају, заједнички именитељ већине регистрованих и прогнози-
раних после ди ца глобалног загревања чини то да оне саме по себи подразу-
мевају извесну промену при родног амбијента, а то значи промену условâ 
живота и условâ привређивања. Као такве, оне, посматране у ширем контекс-
ту, имају препознатљиву безбедносну, геоекономску, па и гео по  литичку ди-
мензију. Пре свега, оне су интересантне са становишта људске безбедности, 
јер пред стављају (актуални или потенцијални, непосредни или посредни) 
облик угрожавања здра  вља и живота људи. На пример, због повећавања кон-
центрације угљен-диоксида у ат мо сфе ри повећава се киселост мора, што има 
негативне последице на биљни и животињски свет осетљив на промене тог 
параметра животне средине.45 Отапање великих количина леда мо же да има 
за последицу промене морских струја, које су битан параметар климатских 
усло  ва. Стручњаци упозоравају да би доток свеже воде у северни Атлантик, 
услед отапања ле де не „поларне капе“, могао да ослаби Голфску струју и тиме, 
преко промене температуре мо ра и промене интензитета и правца ветрова, 
изазове низ ланчаних поремећаја у екосистему.46

Познато је да сваки значајни поремећај те врсте значи повећан ризик од 
појаве нових заразних болести, којима човеков имуносистем не може успеш-

44 Големан, Д., „Еколошка интелигенција“ (фељтон), Политика, 26. јул 2011.
45 Climate Change 2007: Synthesis Report. An Assessment of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_ syr_ spm.pdf
46 Halden, Peter, Geopolitics of Climate Change, Challenges to the International System, Swedish 

Defence Research Agency, Stockholm, 2007, p. 43.
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но да се супротстави и за које не постоје ефикасне мере превенције и ле-
чења. Озбиљност тих претњи утолико је већа с обзиром на то да би њихово 
њихово испољавање било праћено нарастајућом несташицом хране и питке 
воде, која погодује настанку пандемија. У извештају МПКП-а тврди се како је 
вероватно да ће се многа сушна (полупустињска) подручја (на пример, Ме-
дитеран, западни део САД, јужна Африка и североисточни Бразил) суочити са 
смањењем залиха воде.47 

Процењује се да ће, уз постојећи темпо пораста глобалног загревања и за-
гађивања тла, до 2080. године 3,2 милијарде људи (трећина тадашње светске 
популације) бити погођено недостатком воде, а да ће до 600 милиона људи 
осетити несташицу хране.48 Све израженији дефицит тог примарног услова 
живота већ се уочава као могући главни узрок будућих спорова између држа-
ва и унутар држава. У том смислу се неретко цитира већ добро познато упо-
зорење да, „ако је 20. век био у знаку ратова за енергенте, 21. век би могао бити 
у знаку ратова за воду“. Спорови око тог ресурса већ постоје.49 Истовремено, 
услед потапања ниског приобалног терена, милиони људи остају без места за 
становање и без обрадивог земљишта.

Немогућност задовољавања тих егзистенцијалних потреба присиљава ста-
новнштво да мигрира ка пределима са подношљивијим животним условима. 
Тако се, поред већ уобичајених миграција из сеоских подручја ка градовима 
и из неразвијених региона ка развијенима,50 као актуелан појављује још је-
дан вид миграција – тзв. климатско избеглиштво. Према неким проценама, 
већ има 25 милиона „климатских избеглица“ – три милиона више него што је 
укупан број регистрованих „конвенционалних“ избеглица.51 

Због климатских промена, до средине века 200 милиона људи могло би 
бити приморано да трајно промене место живљења. То је бројка која је скоро 
десетоструко већа од укупног садашњег броја званично регистрованих избе-

47 Climate Change 2007: Synthesis Report. An Assessment of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Valencia, 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_ syr_ 
spm.pdf

48 Према писању Икономиста, количина воде у вештачком језеру Мид (Mead) на реци 
Колорадо спала је ове године (након десетогодишњег сушног периода) на само 40% 
пуног капацитета. Мада има мишљења да је тај сушни период једна епизода нормалних 
цикличних промена, већина научника се слаже да ће се, чак и ако се сушни период 
заврши, количина дотока воде из слива Колорада смањити у наредних пола века за 10 до 
30% (The drying of the West, The Economist, January 29th 20011).

49 Око расподеле воде споре се Сирија и Турска, Индија и Кина, Кина и Русија, Судан и Египат...
50 У Европи већ живи више од 35 милиона људи рођених изван Европе, а сваке године 

пристигне више од милион нових имиграната. Према испољеним трендовима 
урбанизације, до 2025. године удео градског становништва ће се повећати са садашњих 
око 50 одсто на 57 одсто укупне светске популације. Очекује се да се, уз постојећих 19 
мегаградова, појави још 8 нових, од којих ће 7 бити у Азији и подсахарској Африци 
(Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, Washington, 2008, 
стр. 23–24).

51 Environmental Refugees, http://www.saawinternational.org/environmentalrefugees.html
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глица и интерно расељених лица.52 У наредних 50 година биће потребно збри-
нути још 150 милиона. Ако би се обистиниле песимистичке прозе о значајном 
повећању нивоа мора, Бангладеш би, на пример, до 2050. године морао трајно 
да пресели око 17% свог становништва.53

Осим тога што је својеврсна хуманитарна катастрофа, климатско избе-
глиштво предста вља и озбиљан безбедносни проблем, пошто принудно пре-
сељавање ка мање угроженим подручјима подгрева постојеће конфликте и 
изазва нове.54 У сваком случају велики таласи избеглица не могу да прођу 
без политичких тензија око њиховог збрињавања, при чему је инструмента-
лизација страдалника згодна прилика да се профитира на туђој невољи. То 
довољно убедљиво илуструје случај рата у Дарфуру.55 О размерама могућих 
катастрофа изазваних таквим развојем ситуације довољно речито говори 
злослутни израз „Свет мноштва нових Дарфура“, којим експерти МПКП-а 
описују стање у деловима света најтеже погођеним климатским променама.

Услед пораста нивоа мора и разорног дејства морских таласа могле би чак 
да нестану неке минијатурне државе смештене на острвима мале надморске 
висине. Пред таквом опа сно  шћу налазе се, на пример, Малдиви, где већина 
од око укупно 300.000 становника жи ви на острвима чија висина не прела-
зи 2,4 м изнад морске површине. Да опасност од потапа ња (било због поди-
зања мора и/или спуштања копна) заиста постоји, упркос уверавањима по-
је ди них стручњака да је реч о измишљеној, односно преувеличаној претњи, 
може да послужи судбина острва Јужни Телпети (South Talpatti) и Нови Мур 
(New Moore) у Бенгалском зали ву. Она су била предмет територијалног спо-
ра између Индије и Бангладеша, што је довољно убедљив доказ да су ствар-
но постојала. Спор је коначно „решен“ тако што су, како показују сателитски 
снимци, острва у међувремену нестала.56 То су, могло би се рећи, прве регис-
троване „територијалне жртве“ глобалног загревања, под условом да се при-

52 Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, Washington, 2008, стр. 
53.

53 Rising sea level settles border dispute, http://www.smh.com.au/environment/climate-change/
rising-sea-level-settles-border-dispute-20100324-gwum.html

54 Према резултатима једне студије објављене 2009. године на коју се позива аутор чланка 
у часопису Икономист, постоји веза између екстремно топлих година и ризика од 
грађанских немира и сукоба. У годинама када наступа „Ел нињо“ тај ризик био је три 
пута већи у земљама које трпе последице те климатске појаве (93 тропске земље) него 
у другим деловима света (6% према 2%). Подсећа се, такође, да је и Боксерски устанак у 
Кини 1900. године био подстакнут глађу изазваном ефектима Ниња и да је Француска 
револуција избила у години сиромашне жетве (Seasons of discontent, The Economist, 
August 27th–September 2nd 2011, pp. 65–66).

55 Рат у Дарфуру (погранична територија Судана према чаду) оквалификован је као први 
рат изазван климат ским променама, будући да је „исушивање језера чад један од 
чинилаца који су допринели миграцији чија је последица био тај рат.“ (Гиденс, Ентони, 
Климатске промене и политика, Клио, Београд, 2010, стр. 244.) 

56 Wade, M., Rising sea level settles border dispute, http://www.smh.com.au/environment/climate-
change/rising-sea-level-settles-border-dispute-20100324-gwum.html
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хвата као тачно тумачење да су територије нестале услед подизања нивоа 
мора узрокованог глобалним загревањем.

Постоји и друго лице глобалног загревања. То је оно које се препознаје по 
последицама у којима поједине земље и региони виде нову развојну шансу 
и које као такве могу бити значајан чинилац економских, па и политичких 
односа различито позиционираних страна. Такве квалификације везују се, 
пре свега, за неке од последица отапања леда на Арктику (које смо већ назна-
чили), као што су: прво, отварање нових поморских путева између Европе и 
Пацифика, погоднијих (по одређеним параметрима) од постојећих; и, друго, 
лакши приступ огромним до сада неексплоатисаним изворима природног 
богатства, посебно енергената, који се налазе на дну Северног леденог мора, 
због чега је Арктик у званичним документима Руске Федерације проглашен 
„најважнијом стратешком базом ресурса до 2020. године“.57

Предности пловидбе водама Северног леденог океана (када његови дело-
ви престану да буду залеђени) у односу на постојеће поморске путеве између 
Европе и Пацифика, који воде преко Панамског и Суецког канала, огледају 
се, пре свега, у нижем степену угрожености од пиратских напада и у знатно 
краћој маршрути. На пример, пловни пут између северног Атлантика и север-
ног Пацифика који би ишао Северном морском трасом (Northen Sea Route), 
изнад Русије, био би за око 5.000 наутичких миља краћи од постојећег (преко 
Суецког канала и мореуза Малака), а пловидба њиме трајала би недељу дана 
мање. Истовремено, пут између Европе и Азије, преко Североисточног прола-
за (Northwest Passage)58 у Канади, уместо преко Панамског канала, скратио би 
се за 4.000 наутичких миља (слика 1).

Слика 1. Нови поморски путеви између Европе и Пацифика

57 Основи государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 
года, http://www.scrf.gov.ru/news/421.html

58 Сателитски снимци начињени током лета 2007. године први пут су забележили да је за 
извесно време Северозападни пролаз био у потпуности без леда (Isted, K., Sovereignty in 



[84] Годишњак ФБ 2011.

Отварање поморских путева на простору некада проходном само за ледо-
ломце и смањивање дебљине леда на преосталом за сада трајно залеђеном 
делу мора,59 као и сазнања о огромном богатству арктичког подморја допри-
неле су повећаном интересовању арктичких земаља за територијална разгра-
ничења у том региону.60 Надметање арктичких земаља у прибављању доказа 
о праву на територијално проширење или праву експлоатације морског дна 
посебно је актуелизовано 2007. године, када је руска истраживачка експеди-
ција поставила заставу своје земље на морско дно испод Северног пола, са 
јасном поруком да та територија, према, наводно, ваљано утврђеним пока-
затељима, представља природни продужетак копненог масива Русије, што, у 
складу са одребама Конвенције о праву мора, доказује да је то подручје нео-
туђиви део њене ексклузивне економске зоне.61

Ако су поуздане процене да се у региону Арктика налази око 25% укупних 
светских резерви нафте и гаса62 и ако је тачан податак да производња енер-
гената у већини земаља снабдевача има тенденцију опадања, као и то да ће 
се такође смањивати број земаља које ће бити у стању да значајније повећају 
производњу,63 онда је јасно да су профити које би арктичке земље, посебно 
Русија, могли остварити експлоатацијом нових енергетских извора (али и 
других дефицитарних природних богатстава) довољно високи да ниједна од 
заинтересованих страна неће лако одолети искушењу да у надметању за пре-
расподелу тог примамљивог колача иступи са максималистичким захтевима. 

С обзиром на то, није искључено да регион Арктика у догледно време, ако 
већ није, постане сцена неке нове „Велике игре“, попут оне за које је до сада 
централна Азија била трајно „претплаћена“. Уосталом, није случајно што је 
надметању за контролу над Арктиком неко већ доделио слично име – „Полар-
на игра“. Посебан елемент у кореографији те игре јесте појачано војно при-
суство у региону – тенденција већ означена као милитаризација Арктика.64 

the Arctic, Journal of Transnational Law & Policy, Vol. 18.2, Spring 2009, стр. 348).
59 Према неким студијама, дебљина леда у централним деловима Арктичког (Северног 

леденог) океана смањена је за око 40% (Isted, K., Sovereignty in the Arctic, Journal of 
Transnational Law & Policy, Vol. 18.2, Spring 2009, стр. 347).

60 Филијовић, Марко, Територијално разграничење на Арктику, Војно дело, Лето 2010; Isted, 
K., Sovereignty in the Arctic, Journal of Transnational Law & Policy, Vol. 18.2, Spring 2009.

61 Према писању бостонског Монитора, које преноси Политика, тадашњи руски председник 
Путин је тим поводом (јула 2007. године) изјавио: „Ми смо отворен за дијалог према 
нашим страним партнерима и са свим суседима у Арктичком региону, али, наравно, 
бранићемо своје сопствене геополитичке интересе чврсто и доследно.“ (Русија у јагми за 
арктичким благом, Политика, 20. август 2011.) 

62 Isted, K., Sovereignty in the Arctic, Journal of Transnational Law & Policy, Vol. 18.2, Spring 2009, 
стр. 348.

63 Очекује се да до 2025. године скоро 40 одсто укупне светске производње нафте обезбеђује 
само шест земаља – Саудијска Арабија, Иран, Кувајт, Уједињени Арапски Емирати, Ирак 
и Русија (Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, Washington, 
2008, стр. 41–42).

64 У складу са сазнањем да је НАТО, наводно, одредио Арктик као зону својих интереса и 
да интересовање исказују и Кина, Јапан, Кореја, па чак и Малезија и Тајланд, министар 
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Остаје да се види да ли ће то бити игра са „нултом“ или неком другом сумом. 
За свођење коначног рачуна, биће нужно узети у обзир и висину „дажбина“ 
на остварени бруто приход од „освајања Арктика“ уз помоћ глобалног ото-
пљавања. Колике ће оне бити, тешко је просудити. 

Можда је одвећ обесхрабрујуће, али, вероватно није сувишно подсетити 
да има процена према којима би економске последице неублажавања кли-
матских промена могле достићи ниво последица Другог светског рата или 
велике економске депресије током тридесетих година прошлог века.65 Када 
је реч о Русији, коју многи директно или индиректно прозивају као земљу 
која ће незаслужено профитирати од глобалног загревања, ваља подсетити 
на чињеницу да ничија, па ни њена добит неће остати неокрњена, „неопоре-
зована“. Осим тога што ће као мање-више цео свет трпети дугорочне, тешко 
сагледиве, а извесно штетне, последице нарушавања екосистема, она би, у 
случају наставка глобалног загревања, претрпела додатну штету због угрожа-
вања саобраћајне инфраструктура (путева, пруга) на смрзнутом земљишту. 
Процењује се да би чак и неки градови, као што су Тикси и Јакутск, могли 
нестати уколико се не предузму одговарајуће мере заштите.66

У поређењу са еколошким и геоекономским импликацијама, геостратеш-
ке импликације се помињу знатно ређе, што, међутим, не значи да су зане-
марљиве – напротив! У случају да дође до трајног одлеђивања северних обала 
Русије простор тзв. Хартленда (Срце/Средишта света) неће имати онај значај 
који му је Мекиндер својевремено приписао и аргументовано га образложио. 
Неки од тих аргумената, на пример, они о улози „Леналенда“ једноставно ће 
постали ирелевантни, као што су, са геостратешког становишта, већ знатно 
мање значајне неке од некада високо уважаваних физичкогеографских ка-
рактеристика простора. Мекиндерова формула за владање светом, по којој 
је контролисање источне Европе кључ за контролисање Хартленда, а тиме 
и основна претпоставка за успостављање контроле над „Светским острвом“ 
(Евроазија плус Африка) мораће бити допуњена тако да узме у обзир нови 
момент у глобалном геостратешком амбијенту – „рањивост“ Хартленда са се-
вера. То значи да ће и сâм појам Хартленда постати проблематичан, па, у 
извесном смислу, и депласиран. 

одбране Русије Анатолиј Сердјуков најавио је формирање две бригаде чији би задатак 
био заштита руских интереса у том делу света. Бригаде ће бити размештене у Мурманску 
или Архангелску (Русија се шири на Арктик, Политика, 7. јул 2011. године). Према писању 
бостонског Монитора које преноси Политика, Москва планира да изгради још шест 
ледоломаца и да током 2011. године потроши 33 милијарде долара за изградњу луке на 
северним обалама. На другој страни, Канада, која такође полаже право на територијална 
проширења према Северном полу, одржала је у августу 2011. године војну вежбу на 
Арктику са јасном поруком, пре свега Русији, да је озбиљан учесник поларне игре (Русија 
у јагми за арктичким благом, Политика, 20. август 2011). 

65 Halden, Peter, Geopolitics of Climate Change, Challenges to the International System, Swedish 
Defence Research Agency, Stockholm, 2007, стр. 145.

66 Исто, стр. 119.
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У сваком случају, тек предстоји право суочавање са још недовољно исцр-
пно „пописаним“ изазовима (претњама, ризицима и шансама) које доноси 
глобално загревање. У том обиљу неизвесности изгледа једино извесно то да 
ће, попут вечито проблематичног Балкана, који, како је приметио черчил, 
„производи више историје него што може да конзумира“, и климатске проме-
не произвести више последица него што је свет у стању да „свари“. Уосталом, 
конзумиране су тек прве „порције“, а проблеми са „варењем“ већ се увелико 
осећају.
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GLOBAL WARMING – AN EPISODIC 
PHENOMENON OR A LONG-TERM PROCESS

Abstract: Global warming i.e. the increase in the Earth’s average surface tem-
peratures and the increasing frequency of heat waves (extremely hot days), 
accompanied by a rise in the number of cold days and the amount of frost, is 
probably caused by an increase in the concentration of greenhouse gases, es-
pecially carbon dioxide, in the atmosphere. It is widely accepted that the rise 
in carbon emissions is caused by an anthropogenic factor or, more precisely, 
by the activities of humans (residence, production, traffic, etc.) resulting in 
an increased use of fossil fuels and deforestation. The direct consequences of 
global warming are the melting of the permafrost, a decrease in the amount of 
ice and snow in mountain glaciers and the melting of the ice caps, along with 
a whole series of accompanying phenomena (a rise in sea levels, irregulari-
ties in precipitation regimes, changes in ocean currents and wind patterns, 
soil degradation, etc.), whose synergy is progressively causing damage to the 
planet’s ecosystems. The common denominator of most of these (registered 
and anticipated) consequences is that they entail a significant environmental 
change which will lead to a change in living conditions and economic activi-
ties. As such, these consequences have a significant impact on the security 
and geoeconomic conditions in an area. In most cases, the circumstances they 
create directly or indirectly endanger the lives and health of human beings, 
with all the security implications commonly associated with such issues. The 
scale of potential disasters of this kind is aptly illustrated by the sinister ex-
pression “a world of many more Darfurs”, used by the experts of the Interna-
tional Panel on Climate Change to describe the conditions in those parts of the 
world which have felt the greatest impact of global warming.
Key words: climate change, security, global warming, greenhouse effect, eco-
systems
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НЕКА ОБЕЛЕЖЈА И ИМПЛИКАЦИЈЕ 
(НЕ)БЕЗБЕДНОСТИ НЕУСПЕШНИХ ДРЖАВА

Сажетак: Концепт настанка државе имао је снажно упориште у саз-
нању људи да је држава престижнија организација у остваривању њи-
хових интереса у односу на постојеће политичке облике организовања 
попут градова, савезâ градова и сличних. Временом, иако су неке држа-
ве нестајале, њихов број је константно растао, тако да данас међународ-
ну заједницу чини готово 200 независних држава. Међутим, чињеница 
је да поједине државе не поседују потребну способност у политичком, 
економском и социјалном погледу. То, поред осталог, има последицу 
да њихову националну безбедност карактерише наглашена небезбед-
ност. Процењује се да је међу савременим (садашњим) државама свака 
четврта неуспешна, што сáмо по себи указује на постојање комплексног 
међународног безбедносног проблема.

Кључне речи: безбедност, национална безбедност, небезбедност, држа-
ва, неуспешна држава

УВОД

Историју људског друштва, поред осталог, карактерише стварање разних 
људских колективитета, у оквиру којих су људи мање или више успешно 
остваривали сопствену егзистенцију, безбедност и развој. Највећи искорак 
у том погледу представља настанак државе. Поједини народи изградили су 
своје државе пре више хиљада година, други пре неколико векова, трећи 
пре неколико деценија, док су неки тек на путу да то остваре. Док су неки 
константно били успешно државотворни, други су били мање успешни или, 
чак, у појединим временским раздобљима потпуно неуспешни – губили 
су своју државу. Према томе, одувек су постојале државе које нису биле 
способне да извршавају своје основне функције, што је имало за последицу 
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значајно угрожавање права и слободе њихових грађана. У савременом свету 
постоји готово две стотине независних државе. Међутим, приличан број њих 
тек формално егзистира и без обзира на то што нису изложене оружаном 
насиљу из свог окружења, људска безбедност у њима драстично је угрожена. 
Истовремено, такве (неуспешне) државе представљају озбиљан безбедносни 
изазов и претњу међународном миру и безбедности.

ПРЕПЛИТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И НЕБЕЗБЕДНОСТИ

Безбедност и небезбедност могу се посматрати као две стране једног истог 
феномена – као два међусобно супротстављена, односно узајамно потирућа 
стања. Наиме, јачањем безбедности смањује се небезбедност, и обратно. При 
томе треба имати у виду да практично није могуће успоставити апсолутно 
безбедно стање штићеног објекта, али је могуће настајање (испољавање) 
катаклизмичног небезбедног стања. Један од приступа у разматрању суштине 
безбедности и небезбедности јесу потребе,1 тј. степен задовољености потреба 
живих бића, првенствено човека, као предуслов опстанка и развоја. Наиме, 
људске потребе су бројне и разноврсне (органске, психолошке и социјалне), 
а њихово задовољење представља динамичан и сложен процес, који, по 
правилу, подразумева интеракцију најмање два човека или два људска 
колективитета у одређеном времену на извесном простору. 

У ствари, реч је о двостраном процесу у којем учесници интеракције, шти-
тећи сопствене вредности и интересе, тј. задовољавајући сопствене потребе, 
угрожавају или подржавају вредности друге стране – олакшавају или отежа-
вају задовољавање потреба других. Уколико су вредности актера подударне, 
између њих се успоставља однос разумевања и сарадње, што има за резултат 
јачање безбедности – повишавање степена заштићености датих вредности. У 
случају супротстављених вредности, на сцени је сукоб, чији су манифестни 
облици (бројне офанзивне и дефанзивне делатности) неисцрпни. 

При томе су, са становишта безбедности, најпогубнији облици физичког 
сукобљавања, односно ослањање на „голу“ силу као средство разрачунавања. 
Тада, као последица конфликтног интеракцијског односа могу настати сле-
дећа стања: (1) делимично повољно безбедносно стање вредности оба актера; 
(2) оптимално безбедносно стање вредности једног актера и небезбедно стање 
вредности другог актера; и (3) победа једног актера и пораз другог актера, 
односно оптимална небезбедност вредности пораженог актера, која се може 
састојати у превредновању, отимању или уништењу његових вредности.

1 (људска) потреба је низ динамичких снага које одређују понашање људи. људи обично 
имају само оне потребе које се могу задовољити на одређеном степену развоја друштва. 
Обим и структура потреба зависе од низа услова и техничко-економског развитка 
друштва, социјалне структуре друштва, навика и менталитета људи итд. Како се услови 
мењају, тако се мењају и људске потребе. Најопштија подела људских потреба врши се на 
примарне и секундарне потребе, где прве имају нагонску основу, тј. генетски су дате, а 
друге су стечене, тј. сваки човек их стиче у току свог индивидуалног развоја.
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Евидентно је да је реч о цикличном процесу у којем актери примењују 
офанзивне и дефанзивне делатности с циљем да успешно заштите своје ви-
талне вредности, које се у теорији бзебедности називају објект безбедности. 
Актери у том процесу јесу субјекти безбедности, који су вољни (одлучни) и 
обавезни (надлежни) да штите и заштите властите виталне вредности.2 Да ли 
ће у томе бити успешни или неуспешни, зависи од количине моћи којом рас-
полажу и, посебно, од тога како је употребљавају. При томе се има у виду да 
они егзистирају у неком универзуму који функционише у складу са одређе-
ним правилима која забрањују употребу расположиве моћи на иморалан и 
незаконит начин. Зато, субјект безбедности који у том двостраном процесу не 
поштује дотична правила, односно онај који повећање безбедности сопстве-
них вредности покушава да оствари на штету вредности другог(-их) актера, 
квалификује себе као субјект опасности, или субјект угрожавања.3

Изложене чињенице указују на то да појам безбедности чине три кључна 
елемента: објект безбедности, субјект безбедности и субјект опасности.

Централно место има објект безбедности. Одувек (и данас) човеков објект 
безбедности, условно посматрано, био је троделан: прво, његова права, слобо-
де и обавезе; друго, његова имовина – приватна, колективна, државна и оста-
ла; и, треће, постојеће политичко (државно и друштвено) уређење на омеђе-
ној (границама дефинисаној) територији. У складу с тим, виталне вредности 
(објект безбедности) државе јесу територијални интегритет, суверенитет, не-
зависност, друштвено уређење и све компоненте људске безбедности.

Повеља ОУН јасно региструје вредности које треба штитити и развијати: 
права човека, међународни мир и безбедност и опстанак људске врсте (чо-
вечанства). У складу с тим, уколико неки надлежни субјект безбедности није 
способан да заштити сопствени објект без бедности од самоугрожавања (из-
нутра) и спољашњих угрожавајућих делатности, неизбежно ће настати њего-
во небезбедно стање, односно биће небезбедан. Било који ниво небез бедности 
објекта безбедности скопчан је са неизвесношћу, у смислу да постојећа уру-
шеност (оштећеност) буде повећана, до његовог потпуног превредновања, 
отимања или уништења. На пример, солидна (шпијунска) обавештеност 
субјекта опасности о противниковом објекту безбедности представља опас-
ну невидљиву небезбедност, која у одређеним околностима може бити иско-

2 У најсажетијем смислу, виталне вредности представљају нешто што пресудно утиче на 
човекову егзистенцију. Иначе, сваки човек као појединац држи до неких вредности (нпр. 
моћ, просвећеност, достојанство, физички, материјални и духовни интегритет). И сваки 
људски колективитет, посебно најорганизованији (држава), има конкретне виталне 
вредности. Међународну заједницу, као својеврстан „кровни“ људски колективитет, 
карактерише постојање вредности које су заједничке свим њеним грађанима и људским 
колективитетима којима они припадају.

3 У раду се разматра угрожавање објекта безбедности чији је субјект опасности човек, 
односно људски колективитет. Дакле, не разматра се угрожавајуће дејство природних 
сила, попут поплава, земљотреса, вулкана и других.
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ришћена за успешно физичко угрожавање дотичног објекта безбедности, што 
може да има за резултат стање делимичне или потпуне небезбедности.

Према томе, може се рећи да безбедност представља људски производ, 
односно достигнуће субјекта безбедности. Под тим се подразумева реалис-
тично замишљено, остварено и одрживо безопасно (безбедно) стање за објект 
безбедности ради његове егзистенције и развоја. Насупрот безбедности, не-
безбедност је производ самоугрожавања објекта безбедности и/или субјекта 
безбедности или субјекта опасности, односно стање у којем је објект безбед-
ности подложан повређивању (промене супротне његовој аутентичности) и 
уништењу. Стога, за објект безбедности, безбедност значи извесну будућност, 
а небезбедност неизвесну. 

КОНСТАНТНА ДИЛЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Појам „национална безбедност“ дефинише се разнолико, при чему се под њом 
у најширем смислу подразумева опстанак државе4 или национални опстанак, 
односно одсудна одбрана ради очувања територијалног интегритета, 
политичке независности и државних институција, дакле система политичке 
власти, као претпоставке за преживљавање нације и стабилан развој државе 
и друштва. Овакво одређење националне безбедности садржи кључне 
елементе појма „безбедност“ (објект безбедности, субјект безбедности 
и субјект опасности) и, наравно, делатности које предузимају поменути 
елементи. Централно место има начин остваривања и одржавања нивоа 
заштићености виталних државних вредности (објект безбедности), чије је 
извориште у државном суверенитету, а зависи од укупне моћи државе и 
начина њене употребе у ту сврху.

Објект безбедности државе, који се терминолошки означава као виталне 
државне вредности, условно посматрано, сачињавају четири посебне компо-
ненте: „опстанак, територијални интегритет, политичка самосталност 
и квалитет живота грађана“ (Димитријевић, 2003, стр. 29). Идентификација 

4 Од тренутка када су постављени темељи међународног система држава (1648. године, 
потписивањем Вестфалског мира), па све до наших дана, независно од карактера 
међународних односа, који су понекад имали обележја катаклизме, најзначајнији 
(може се рећи искључиви) објект, али и субјект безбедности била је држава. Такав 
друштвеноправни и међународни статус државе потврђен је у Повељи ОУН (1945) и 
после распада биполарног светског поретка. Наиме, генерални секретар ОУН укључио 
је у Мировну повељу из 1992. године и следећи став: „Камен темељац и даље јесте, и 
мора остати Држава. Поштовање њеног основног суверенитета и интегритета основа 
је за било какав општи међународни напредак. Међутим, прошло је време апсолутног 
и искључивог суверенитета; такве теорије се никада нису подударале са стварношћу.“ 
(Boutros Ghali, Boutros: An Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-
Keeping Report of the Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted by the Summit 
Meeting of the Security Council on 31. January 1992, in: Adam Roberts/Benedict Kingsbury (red.), 
1993. United Nations, Divided World The UN’s Role in International Relations, New Expanded 
Edition, Oxford; Oxford University Press, 1993, pp. 468–498). 
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грађана са матичном државом (свест о припадности друштву/заједници) 
пресудно утиче на заштиту објекта безбедности, односно безбедност друштва. 
Уколико друштво изгуби идентитет, оно престаје да постоји као суверена ка-
тегорија, а држава је надлежна да обезбеди легитимитет и заштиту друштва.

Држава, као референтни међународни субјект безбедности (своју извор-
ност базира на сагласности својих грађана), ради заштите властитих витал-
них вредности успоставља макробезбедносни систем, који сачињавају бројни 
микробезбедносни системи на више нивоа. Њихов јединствен задатак је да 
ефикасно заштите објект безбедности од стварних и потенцијалних опаснос-
ти – неоружаних и оружаних, било да долазе изнутра или споља.

Имајући у виду сложеност процеса угрожавања безбедности виталних 
државних вредности5 и њихову неизбежну небезбедност уколико их држава 
не штити успешно, јасно је да национална држава мора бити способна да са 
највећом успешношћу отклања стварне и могуће угрожавајуће делатности 
усмерене против њихове безбедности. Таква ангажованост државе предста-
вља за њу константну безбедносну дилему. У питању је ситуација коју карак-
теришу „поступци помоћу којих покушава да повећа властиту безбедност 
умањујући при томе безбедност других“ (Jervis, 1978, p. 76).

Суштина безбедносне дилеме националне државе јесте, условно узевши, 
упитно-троделна: (1) колика јој је способност (одбрамбена) неопходна да се 
заштити од угрожавања чији су носиоци актери из њеног безбедносног ок-
ружења – државе и не-државни колективитети; (2) како да одржи ефективно 
функционисање државних институција, у смислу да оно има као исход осећај 
грађана да су оптимално заштићени од државних интервенција и повреда 
њихових основних права; и (3) како да одржи оптималну функционалну 
усклађеност нормативне и практичне безбедносне сфере у смислу да ефи-
касно штити грађане, друштвене групе и себе од носилаца екстремистичких, 
терористичких, организованих криминалних и других деструктивних делат-
ности.

Свака држава решава поменуту безбедносну дилему са различитом успеш-
ношћу, односно постиже и одржава замишљено (жељено) безбедносно стање 
или националну безбедност на различитим нивоима. Неке државе успешно 
решавају све компоненте безбедносне дилеме, друге само поједине компо-
ненте, док треће не успевају да реше ниједну компоненту. На њихову ефикас-

5 Субјекти угрожавања могу бити појединци, друштвене групе, организације и слични 
колективитети унутар државе или у њеном безбедносном окружењу. Они самостално 
или договорно, свесно (изузетно несвесно) чињењем (предузимањем конкретних 
неоружаних и/или оружаних делатности) или нечињењем – пропуштањем неопходног 
чињења – покушавају да изазову или изазивају промене на објекту безбедности у складу 
са својим циљевима и интересима, који су супротни интересима субјекта безбедности 
који штити објект безбедности. Учињене промене могу бити различитог карактера, 
почев од незнатне модификације изворности објекта безбедности, преко делимичног 
оштећења до отимања или уништења.
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ност пресудно утичу унутрашњи чиниоци, међутим, у многим случајевима 
спољни чиниоци имају наглашену улогу. Независно од овога, с обзиром на 
то да безбедност представља друштвену сферу која одлучује о будућности на-
ционалне државе, неминовно је континуално решавање безбедносне диле-
ме у смислу гарантовања оптималне отклоњености угрожавања: 1) физичке 
целовитости индивидуа и различитих група индивидуа на њеној територији 
и 2) сопствене неповредивости, односно неповредивости територије, станов-
ништва и система политичке власти.

Држава постиже и одржава адекватну националну безбедност успешним из-
вршавањем четири основна задатка: „(1) задатак одбране, тј. заштита државе 
од угрожавања од стране других држава и генерално од рата; (2) задатак правне 
државе, тј. заштита индивидуа од угрожавања путем државних интервенција; 
(3) задатак владавине, тј. заштита државе од терористичких и превратни-
чких угрожавања; и (4) задатак заштите, тј. осигурања индивидуе од ризика 
штете услед деловања других друштвених актера“ (Мichael, 1998, p. 74).

Расположива сазнања указују да „државе благостања“6 углавном успешно 
извршавају наведене задатке и имају стабилну националну безбедност. На-
супрот њима, сиромашне (неуспешне) државе само повремено и делимично 
остварују дотичне задатке или само фрагментарно извршавају те задатке. По-
следице тога је урушеност и неизвесност њихове националне безбедности, тј. 
небезбедност, 

ПОЈАМ НЕУСПЕШНЕ ДРЖАВЕ И УЗРОЦИ НЕУСПЕШНОСТИ

Нестанак неке државе (разбијање, распад, анексија) с политичке мапе света,7 
осим тога што представља важан догађај, заокупља пажњу многих субјеката 
у смислу регистровања узрока који су претходили таквом чину и анализе 
последица. У вези с овим, важно је имати у виду да се изузетно ретко дешава 
да нестане нека „држава благостања“, док је извесна могућност да се то деси 
некој нефункционалној, односно неуспешној држави.8 Дешава се, такође, да 

6 „Демократска држава благостања“ постоји у оним „земљама у којима држава преузима 
активну улогу у управљању привредним и друштвеним токовима и значајан део својих 
ресурса посвећује социјално-политичким циљевима“ (Alber, 1992, p. 542). Под овим 
називом се подразумева савремена успешна држава, која је индустријски развијена 
и богата, која се наглашено ангажује да обезбеди „опште благостање“ целе заједнице: 
„динамичан економски развитак, пуну запосленост, једнакост могућности за живот и 
рад младих, социјално осигурање и, уопште, заштиту минималних стандарда у погледу 
прихода, исхране, становања, здравља и образовања, за грађане без обзира на социјални 
положај, расу, националност и веру“ (Myrdal, G., 1998, p. 38).

7 Са окончањем Хладног рата међународна заједница постала је богатија за двадесетак нових 
држава, које су настале распадом тадашњег Совјетског Савеза, чехословачке и Југославије.

8 У теорији се налази разнолико терминолошко означавање појма „неуспешна држава“. 
У употреби су термини попут: пропала држава, пропадајућа држава, слаба држава, 
неспособна држава, неефикасна држава, нефункционална држава, квазидржава, 
неваљала држава, делинквентна држава, унесрећена држава, мањкава држава, урушена 
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неуспешне државе опстају, али нису способне да ефикасно одржавају ред и 
закон, као и да у безбедносној сфери сарађују са суседима и зато ремете и 
међународну безбедност. Такође, не треба игнорисати историјска искуства која 
упозоравају да свака држава, независно од величине, друштвеног уређења и 
фазе егзистенције,9 у одређеним околностима може постати неуспешна.

чињеница да се око 25 одсто10 од укупног броја (192) држава савременог 
света сматра неуспелим упућује на потребу озбиљног обухвата овог, пре све-
га безбедносног проблема, јер је реч о небезбедним државама. Неопходно је 
утврдити узроке и околности њихове неуспешности. У том погледу, могући су 
разни методолошки приступи. Ми сматрамо да је адекватан мултидимензи-
онални приступ, који укључује историјску, правно-политичку и социолошку 
сферу одређене (такве) државе, будући да су драстични пропусти (слабости) 
само у једној од њих довољни да је онеспособе и потом циклично утичу на 
одржавање њене неуспешности, уз могућност да узрокују и њену пропаст.

Услови (историјски) у којима је нека држава настала могу представљати 
„камен о њеном врату“ током њене егзистенције. Наиме, уколико држава 
није аутентичан „производ“ свих, односно највећег броја њених грађана, већ 
пројект спољашњих моћних фактора,11 њена изграђујућа фаза неизбежно ће 
бити скопчана са „непремостивим“ проблемима. То посебно важи уколико је 
реч о држави чије је становништво вишенационално и вишеконфесионално, 
њена политичка елита нејединствена, а спољни чиниоци се тајно и/или јавно 
мешају у њене унутрашње послове. Етнички и/или верски сукоби у таквој др-

држава, ненормална држава, крхка држава, немогућа држава, неодржива држава, 
анархична држава, геноцидна држава, нарко-држава и сличних. У овом раду користи 
се појам „неуспешна држава“. Одабран је на основу вишеструког значења речи „неуспех“ 
(назадовање, подбачај, лош резултат, дебакл, слом, пропаст, крах, распад, губитак), 
које обухвата највећи број значења синтагматских појмова који се употребљавају за 
квалификацију држава којима су својствена ентропијска или хаотична обележја.

9 Свака од 192 државе међународне заједнице налази се у једној од следећих фаза 
егзистенције: (1) рађајућа, или конститутивна фаза (успоставља се стабилан легитиман 
систем политичке власти); (2) растућа или развојна фаза (систем политичке власти 
континуално постиже успех у највећем броју или у свим сферама државе и друштва); 
и (3) фаза благостања (има развијену привреду, оптималну запосленост, оптималан 
квалитет живота грађана, стабилан међународни положај итд).

10 Према анализи из 2005. институције Брукингс (Brookings Institution) и Центра за 
глобални развој (Center for Global Development), у свету постоји око педесетак „слабих 
и пропадајућих“ држава, углавном у Африци, централној и јужној Азији (Solomon, H., 
1996, p. 6). Слична је процена Фукујаме: „Крај Хладног рата оставио је буљук пропалих и 
ослабљених држава од Балкана и Блиског истока до централне и јужне Азије.“ (Fukuyama, 
2004, p. 8.)

11 „Покушаји САД и њених европских савезника да пуким успостављањем дипломатских 
односа од бивше централне југословенске републике Босне и Херцеговине направе 
државу произвели су троипогодишњи грађански рат на национално-верској основи, који 
се опет није завршио успостављањем суверене државе, него иностраним протекторатом. 
Иако је према Дејтонском споразуму из 1995. инострани управитељи требало да оду 2005. 
године, они су и сада ту и свој мандат и даље продужавају, јер ни након више од деценије 
нису успели да БиХ учине самоодрживом државом.“ (Кецмановић, 2007, стр. 5.)
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жави биће усмерени на њену дезинтеграцију и уништење,12 односно: „Држава 
у којој се води национална борба по правилу је слаба држава, која пре или по-
сле постаје плен својих непријатеља.“ (Лукић, 1956, стр. 82.)

У вези са правно-политичком и социјалном сфером државе, њену нацио-
налну безбедност првенствено треба посматрати с аспекта нивоа остварено-
сти људске безбедности. Јер, држава је културолошки производ настала удру-
живањем мноштва људи под влашћу правних закона, с циљем да на одређе-
ној територији оптимално обезбеде своју егзистенцију и развој. Зато људи као 
јединке, односно грађани – њихова права и слободе – треба да буду у фокусу 
националне безбедности, а на то указује и Извештај о људском развоју УН. 
У њему се човек-грађанин као појединац и заједница идентификују као ре-
ферентни објект безбедности, при чему је појам „људска безбедност“ саже-
то формулисан на следећи начин: „Свет може бити миран само ако су људи 
безбедни у свом свакодневном животу.“ (United Nations Development Program, 
Human Development Report, 1994, p. 22.) Идентификовано је седам главних гру-
па (компонената) људске безбедности: економска безбедност, безбедност у 
погледу хране, здравствена безбедност, безбедност животне средине, лична 
безбедност, безбедност заједнице и политичка безбедност.

Остварење наведених циљева је могуће ефикасним функционисањем 
свих државних структура и области друштвеног живота. То је у складу са ос-
новним задатком државе да обезбеди једнаке услове поштеног такмичења 
за све своје људске ресурсе – ситуација у којој ће сви бити довољно безбедни. 
То подразумева оптималну компатибилност индивидуалних слобода и права 
са државно-националном и културном сфером, захтев који може испунити 
само ефикасна или јака (успешна) држава. Евентуална делимична способ-
ност неке државе да успостави и одржава престижну демократску атмосферу, 
ефективну привреду и правно-социјалну сигурност, квалификује је као де-
лимично неуспешну државу. У случају свеобухватне неспособности посреди 
је потпуно неуспешна држава. На делу је држава која повремено или конти-
нуално показује недовољну способност у политичкој, економској, правној и 
социјалној сфери, што има последицу да егзистира само формално, односно, 
није у стању да остварује суверенитет и независност.13 

Таква држава нема добре законе, има неефикасну извршну власт и има 
зависно судство. Њена привреда је слаба, што резултује лошим квалитетом 
живота грађана. С обзиром на то да се снага неке државе обично мери спо-
собношћу јавне управе да обезбеди спровођење закона, а неуспешну државу 

12 Основано је констатовати да су изворишни узроци разбијања друге Југославије (1945–1991) 
постојали приликом стварање прве Југославије (1918). Наиме, хрватски етноцентристи и 
шовинисти, континуално подржавани од спољашњих чинилаца, никада нису прихватили 
„политичку филозофију југословенства у било којој варијанти – монархистичкој, 
републиканској, унитарној, федералној или конфедералној“ (Голубовић, 2003, стр. 21).

13 „Ове земље [државе југоисточне Европе] су, барем на папиру, независне државе са 
демократским поретком. Али, у стварности, ни у једној од ових земаља нема јаке 
демократије.“ (Антонић, 2006, стр. 33.)
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не карактерише таква способност, то указује на масовну угроженост индиви-
дуалних права и слобода грађана, односно свих компоненти људске безбед-
ности. У складу с наведеним чињеницама, такву државу је могуће дефиниса-
ти овако: неуспешна је она држава која не поседује институционалне капа-
цитете да у одређеном временском периоду или трајно остварује национал-
не интересе, односно сопствени одрживи развој, приоритетно зато што њена 
политичка елита није кадра (не зна, не уме) или је способна али иморална 
(не жели), или су јој својствене и неспособност и иморалност у управљању 
државом, те на тај начин драстично угрожава људску безбедност.

Евидентно је да неуспешну државу карактерише немогућност да обезбеди 
социјалну кохезију и јавна добра, што има за последицу урушеност њене на-
ционалне безбедности. Утицај спољашњих и унутрашњих чинилаца на њено 
такво небезбедно стање разноврстан је и вишеструко испреплитан. Међутим, 
основано је констатовати да пресудну улогу у томе има њена политичка ели-
та (државно руководство), која не може, не зна и не уме (није способна) или не 
жели (иморална и анационална) или је способна али корумпирана. У складу 
с наведеним, политичка елита неуспешне државе, свесно или несвесно, не 
испуњава своју основну обавезу, која обухвата задовољење елементарних ин-
тереса свих својих грађана, познатих као државни или национални интереси. 
Перспектива такве државе је крајње неизвесна, а њена небезбедност предста-
вља опасност и за безбедност ван њених граница. 

НЕКЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕБЕЗБЕДНОСТИ НЕУСПЕШНИХ ДРЖАВА

У сваком организованом људском колективитету, од одлука које доносе 
руководиоци и руководство зависи њихов опстанак и напредак, а и квалитет 
живота сваког појединца. Наиме, руковођењем се организација доводи 
до успеха или неуспеха. То за државу, као најорганизованији људски 
колективитет, значи једну од двеју могућих варијанти – успешна (држава 
благостања) или неуспешна држава. Управљање државом представља 
сложен вишефазни процес, који, осим одлучивања, обухвата планирање, 
организовање и надзирање извршења задатака у кључним областима 
друштвеног живота, нарочито у безбедносној сфери. 

Извориште аутономног руковођења државом лежи у суверенитету,14 чији 
ефективан по зи тивни значај долази до пуног изражаја само онда када од-
ређена држава има квалитетну по литичку елиту. Од тога како елита управља 
државом пресудно зависи да ли ће та држава за држати конститутивна обе-
лежја15 у суштинском смислу или ће бити омаловажена (урушена). Свесни 

14  „Суверенитет је највиши ауторитет државе који у оквиру одређене територије доноси 
право и остварује се као консеквенција независности од ауторитета других држава и као 
равноправност са њима у међународном праву.“ (Morgenthau, 1967, p. 305.)

15  „Савремена држава се може уопштено дефинисати као организација са три конститутивна 
обележја: (а) са легитимним монополом насиља који омогућава унутрашњу аутономију 
и чији је територијални домет одређен способношћу вршења власти – димензија ресурса; 
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или несвесни пропусти политичке елите у руковођењу државом неизбежно 
резултују њеним неуспехом у појединим или свим сферама, што у крајњем 
има за последицу извесну небезбедност. Прихватљив приступ за саглéдање 
могућих пропуста који доводе до тога да једна држава постане неуспешна 
јесте упоређење успешне и неуспешне државе (Табела 1).

Табела 1: Основне разлике између успешне и неуспешне државе

Тип државе

Основни 
индикатори

УСПЕШНА ДРЖАВА НЕУСПЕШНА ДРЖАВА

1 2 3

УСТАВ И 
ЗАКОНСКА 
РЕГУЛАТИВА

гарантује успостављање и 
функ ционисање законо-
давне, извршне и судске 
власти, и оптималну обез-
беђеност националне без-
бедности, посебно свих 
компонената људске без-
бедности

карактеришу је пропусти 
који резултују неадекват-
ном орга низованошћу и 
функционално шћу поједи-
них компонената система 
политичке власти, као 
и делимичним оствари-
вањем националне и поје-
диних или свих компоне-
ната људске безбедности

ДРЖАВНА 
ПОЛИТИКА

–искрено уважава принцип 
„заштита грађана је прио-
ритетна брига државе“,
–одржив развој представља 
њен врхунски критеријум 
деловања,
–успоставља, одржава и 
унапређује хармоничан 
друштвени однос између 
властодржачке и подвла-
шћене стране,
–обезбеђује унутрашњу по-
литичку легитимност,
–превентивно и реактивно 
спречава масовно кршење 
људских права, а регистро-
ване појединачне случајеве 
повреде решава адекватно,

–декларативно (неискрено) 
про мо  више принцип „заш-
тита гра ђа на је приоритет-
на брига државе“,
–одржив развој не предста-
вља њен приоритет,
–друштвени однос између 
властодржачке и подвла-
шћене стране није хармо-
ничан,
–делимично обезбеђује 
унутрашњу политичку ле-
гитимност,
–превиђа и/или толерише 
масовно кршење људских 
права и слобода,

(б) са извесном оријентацијом на опште добро – димензија циља; и (в) са признањем 
од стране других држава, које је свакако повезано са принципом најнижег стандарда 
унутрашње конституције – димензија признања.“ (Цирн, Михаел, 1998, стр. 27.) 



Милан Мијалковски, Зоран Килибарда [99]

ДРЖАВНА 
ПОЛИТИКА

–омогућава друштвене про-
мене на миран и демократ-
ски начин,
–обезбеђује пријатеље, 
партнере и савезнике међу 
субјектима међународне 
заједнице

–само делимично успева 
да врши друштвене проме-
не на миран и демократ-
ски начин,
–не обезбеђује успешну 
спољну политику, односно, 
држава нема поуздане 
спољне пријатеље, партне-
ре и савезнике

НЕКИ 
ПРИНЦИПИ  
ФУНКЦИОНИ-
САЊА ИЗВРШНЕ 
ВЛАСТИ

–адекватна информисаност 
о унутрашњим и спољним 
изазовима и претњама на-
ционалној безбедности,
–квалитетна институцио-
нална хијерархичност, у 
којој је Влада центар у сис-
тему и „врх пирамиде“ у 
државној администрацији, 
који обезбеђује адекватно 
чување и оснаживање ви-
талних вредности рацио-
налном ангажованошћу це-
локупних људских ресурса,
–ефикасна субординисаност 
обезбеђује доследно извр-
шавање задатака добијених 
од органа на вишем органи-
зационом нивоу,
– одговорност у смислу да 
није дозвољено делимично 
извршење или мењање до-
бијених обавеза од вишег 
органа, већ оживотворење 
на начин како је одредио 
виши орган,
–адекватна контрола омо-
гућава праћење реализа-
ције постављених задатака 
свих организационих еле-
мената извршне власти, 
регистровање евентуалних 
одступања и, корективним 
оперативним одлучивањем, 
отклањање свих врста про-
пуштања

–фрагментарна информи-
саност о унутрашњим и 
спољним изазовима и пре-
тњама националној без-
бедности,
–привидно подесна инсти-
туционална хијерархич-
ност (некредибилна влада) 
ограничава остваривање 
неопходног нивоа чувања 
и развој виталних вреднос-
ти, односно погодује њихо-
вом урушавању,
–неефикасна субордини-
саност има за последицу 
непотпуно извршавање за-
датака добијених од органа 
на вишем организационом 
нивоу
–одсуство одговорности 
појединих или свих нивоа 
одлучивања у систему, што 
резултује мењањем добије-
них задатака, укључујући 
и одбијање њиховог извр-
шења,
–неадекватна или потпуно 
искљу чена контрола про-
цеса реализа ције уобичаје-
них и ванредних задатака 
ствара утисак код органи-
зационих елемената из-
вршне власти да не морају 
професионално и поштено 
обављати службене дуж-
ности
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МОЋ И 
УПОТРЕБА МОЋИ

–поседује адекватну моћ и 
употребљава је ефикасно, 
односно обезбеђује сушти-
ну суверености – грађани 
поштују законе, а они који 
одбијају послушност бивају 
принуђени на то,
–државне институције су 
јаке, професионалне, кре-
дибилне и превентивно-ре-
активне, односно успешно 
контролишу становништво 
и делатности на целокупној 
територији

–не поседује адекватну 
моћ, а расположиву моћ 
употребљава неефикасно и 
тенденциозно,
 – многи грађани који крше 
законе не бивају санкцио-
нисани,
–државне институције су 
слабе, недовољно профе-
сионалне, некредибилне 
и неефикасне, што има 
за последицу да губе кон-
тролу над појединим ка-
тегоријама грађана или 
становништвом на делу 
територије или у некој или 
више области друштвеног 
живота

КАРАКТЕРИСТИ-
чНЕ 
ВРСТЕ НЕКОНВЕН-
ЦИОНАЛНИХ 
ПРЕТЊИ

–индекс корупције је зане-
марљив,
–организовани криминал је 
претежно вансистемски,
–могућан је унутрашњи и/
или транснационални теро-
ризам, али његови носиоци 
немају подршку грађана,
–спрега организованих кри-
миналаца и терориста тек 
је изузетак,
–миграције људи су адек-
ватно контролисане

–изражене су све врсте ко-
рупције, 
–организовани криминал 
је углавном системски, 
–носиоци унутрашњег и/
или транснационалног 
тероризма имају подршку 
дела грађана и извесна је 
његова ескалација у ору-
жану побуну, међуетничке 
и друге сукобе, као и пре-
ливање насиља преко др-
жавне границе,
–спрега организованих кри-
миналца и терориста опти-
мално је функционална, 
–миграције људи ван кон-
троле

Евидентно је да успешна држава поседује институционалне капацитете, 
првенствено поштену, патриотску, одговорну и способну политичку ели-
ту, која уважавањем демократске процедуре адекватно нормативно уређује 
кључне сфере друштва; транспарентним квалитетним одлучивањем оства-
рује опште добро и одржив развој; ефикасно служи потребама својих грађана, 
односно остварује све компоненте људске безбедности, као и адекватан међу-
народни положај матичне државе. У ствари, успешна држава постаје, опстаје 
и развија се успешним менаџментом на свим нивоима у свим ресорима од-
лучивања.
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Неуспешна држава је сушта супротност успешној држави, јер је њен суве-
ренитет урушен у појединим или свим областима друштвеног живота. Не-
сумњиво, највећу одговорност за неуспех такве државе има њена политичка 
елита, којој је својствена бар нека од следећих особина: да је иморална, не-
одговорна, неспособна, похлепна, корумпирана, криминална, антинационал-
на, ирационална, нарцисоидна, непотистичка, екстремистичка, аванту-
ристичка, склона (државном) терору итд. Њена приоритетна заокупљеност 
личним интересима има последицу: 1) да законодавна власт усваја законе 
који делимично или уопште не гарантују ефикасну заштиту и одржив раз-
вој државе и друштва; 2) да је неадекватна хијерархијска структура државних 
институција, због чега су јој ограничене могућности оптималног функцио-
нисања; 3) да је селективна морална, материјална, дисциплинска и кривична 
одговорност за неизвршење задатака добијених од вишег нивоа одлучивања, 
као и позитивних закона; 4) да је неадекватан или одсутан надзор процеса ре-
ализације националних циљева и интереса, што доводи у искушење извршну 
власт да одржава и појачава сопствену нестручност и неодговорност; и 5) да 
корумпирана судска власт веома снажно урушава националну безбедност.

Такво нефункционално руковођење државом делимично или потпуно 
онемогућава успешно остваривање „минималних активности државе“, у шта 
спадају вођење рата, изградња државе, заштита индивидуа и убирање сред-
става за управљање (Tilly, 1990). Ово је првенствено карактеристично за нераз-
вијене (сиромашне) државе, које су суочене са бројним безбедносним про-
блемима. Сматра се да њихов „главни безбедносни проблем“ није вишак, већ 
мањак државне моћи, односно да постоји „раскорак између средишта власти 
и моћи“, јер су управљачке могућности државе потпуно неадекватне, а др-
жава једва нешто више од шупље љуштуре, тј. „квазидржаве“.16 Такве државе 
карактеришу недостатак легитимитета и непрекидна борба за контролу над 
државном управом и за аутономију и отцепљење делова територије државе, 
а њихово небезбедно стање ескалира до катаклизмичних размера када борба 
између између сукобљених страна поприми насилне облике. Постојећа не-
безбедност у таквој држави, поред осталог, може резултовати њеним потпу-
ним колапсом.

Неуспешне или тзв. „слабе“, „урушене“, „пропадајуће“ државе17 нестабилне 
су и нефункционалне. У њима недостају политички менталитет и легитими-

16 Види шире у: „The Security Predicament of the Third World State: Reflections of State Making 
in a Comparative Perspective“, in: Brian J. Job (ed.): The Insecurity Dilemma: National Security 
of Third World States, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1992, pp. 63–80; Job, Brian L.: „The Insecurity 
Dilemma: National, Regime, and State Securities in the Third World“, ibid., pp. 11–35; Jackson, 
Robert H.: Quasi-States, Sovereignty, International Relations, and the Third World, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990.

17 Види шире у: Susan E. Rice, „Strengthening Weak States: A 21st Century Imperative“, Paper 
prepared for Power and Superpower: Global Leadership for the 21st Century, The Center for 
American Progress and the Century Foundation, June 2006; Richard S. Williamson, „Nation-
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тет, кредибилна централна власт и владавина права. Неефикасне су државне 
институције – пре свега, безбедносне службе, полиција, војска и правосуђе, 
дакле извршна и судска власт. Територија државе, као и њене границе, недо-
вољно су контролисане, што погодује носиоцима организованог криминала 
да успостављају, одржавају и појачавају све врсте својих прекограничних де-
латности, укључујући и шверц конвенционалног оружја и оружја за масовно 
уништавање. Дотичне погодности на сличан начин, па чак и успешније ко-
ристе екстремистичко-терористички колективитети. Нестабилно безбеднос-
но стање у неуспешим државама подложно је разноврсним ескалацијама, 
укључујући и оружане, а на тај начин се повећава постојећа небезбедност, 
односно њихова дезинтеграција.

Изложене чињенице указују на то да су виталне вредности (објект без-
бедности) у неуспелој држави недовољно заштићене, односно нису безбедне. 
Њихово небезбедно стање је, пре свега, резултат неадекватног руковођења 
од стране актуелне политичке елите, која или није способна да осигура без-
бедност државе, или, због преваге личних (похлепних) интереса над опште-
друштвеним, настоји да бесконачно одржи и експлоатише створено небезбед-
но стање. На тај начин, неспособна, односно неодговорна политичка елита, 
осим тога што непосредно угрожава безбедност сопствене државе, подстиче 
агресивност других актера (унутар државе и изван њених граница) који је 
(државу) додатно систематски нападају и урушавају. На тај начин, ескалација 
постојеће небезбедности у некој држави временом се, по закону спојених су-
дова, неизоставно прелива изван њених граница,18 чиме се угрожавају друге 
државе широм света. 

Студиозан обухват штетних последица небезбедности неке неуспешне 
државе захтевао би велики простор. Зато овом приликом указујемо само на 
неке карактеристичне.

Као прихватљиву одредницу (директрису) за регистровање домета негатив-
них последица небезбедности неке неуспешне државе користимо став о међу-
народној безбедности усвојен на Панелу ОУН (2004),19 који гласи: „Сваки догађај 
или процес који доводи до смрти великих размера или смањења животних 
шанси и подрива државу као основну јединицу међународног система – пред-
ставља претњу међународној безбедности.“ Наведено стање је у мањој или 
већој мери својствено свакој неуспешној држави. Наиме, такве државе су пре-
засићене неконвенционалним изазовима и претњама, са изгледном могућ-

Building: The Dangers of Weak, Dailing and Failed States“, The Whitehead Journal of Diplomacy 
and International Relations, Winter/Spring 2007, pp. 10–12, 14, 16.

18 чак и површна анализа догађаја на релацији Пакистан–Авганистан указује да актуелна 
(2009) насилна дејства талибана и „Ал каиде“ на територији Пакистана представљају 
последицу вишедеценијске небезбедности Авганистана, у којој је Пакистан на разне 
начине био укључен. 

19 Report of the High-Level Panel Threats, Challenges and Change, A More Secure World: One 
Shared Responsibility, United Nations, December 2004, 2.
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ношћу да се трансформишу у конвенционалне (оружане). Унутрашња небез-
бедност неуспешних држава у супротности је и са Миленијумским циљевима 
развоја, чија формулација гласи: „За већину људи данас осећање несигурности 
је створено више из бриге за свакодневни живот него од страха од светских ка-
таклизми.“ (UNDP, Human Development Report 1994, UN, New York, p. 22.)

Грађани неуспешне државе су небезбедни чак и у случају када није ма-
совно изражено суптилно и/или брутално насиље организованих кримина-
лаца и терориста, јер им успорен или заустављен развој привреде и друштва 
ускраћује адекватна социјална, политичка, образовна, здравствена и друга 
права. Међутим, у многим таквим државама организовани криминал и/или 
насилни екстремизам (тероризам) представљају веома распрострањене де-
латности и најчешће су прекограничне.20 Зато, многе неуспешне државе спа-
дају у сам врх транснационалних безбедносних претњи за све, укључујући и 
најмоћније државе. Тако, на пример, 11. децембра 2005. Кондолиза Рајс (у то 
време државни секретар, тј. министар спољних послова САД) оценила је да 
су највеће претње Америци „... више одређене динамиком слабих и пропа-
дајућих држава него границама јаких и агресивних“, те да „... феномен слабих 
и пропадајућих држава није нов, али да је нова опасност коју оне предста-
вљају без преседана“. 

Имајући у виду карактер небезбедности у некој неуспешној држави, осно-
вано је констатовати да сваки облик комуникације између хаотичног стања у 
њој и субјеката у њеном безбедносном окружењу карактерише негативност –  
žодносно, уместо неопходне сарадње, доминирају неслагања и сукоби. У ко-
ликој ће се мери небезбедност неке неуспешне државе рефлектовати на њено 
безбедносно окружење, првенствено зависи од следећих чињеница: ниво на-
ционалне безбедности субјеката у региону, моралности субјеката (држава), 
кредибилност међународних регионалних организација и ангажованост Са-
вета безбедности ОУН.

У условима када је достигнут оптималан ниво националне безбедности 
свих држава у региону где се налази дотична неуспешна држава, биће мини-
малне могућности да се њена небезбедност успешно прелива на њихову тери-
торију. Несумњиво, биће ефикасно онемо гу ћавани покушаји организованих 
криминалаца и терориста да успоставе функционалне канале за реализацију 
својих прекограничних противзаконитих и иморалних делатности, што ће у 

20 На поменутом Панелу УН такође је констатовано да међународне терористичке групе 
налазе уточиште у слабим државама, да тим групама прилазе они који су притиснути 
невољама због сиромаштва, стране окупације и одсуства људских права и демократије; 
због религијске и других нетрпељивости¸ цивилног насиља и других слабости државе. 
Десетак година касније је небезбедност у неуспешним државама додатно потврђена 
констатацијом да „сиромаштво и угрожавање људских права не само да изазивају 
грађанске ратове, тероризам и организовани криминал, него у знатној мери повећавају 
ризик нестабилности, насиља и онемогућавају развој“ (UN Secretary-General’s Report, „In 
larger freedom: towards development, security and human rights for all“, UNGA /59th Session/, 
21 March 2005, UN Doc. A & 59 & 2005).
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крајњем повратно афирмативно утицати на повраћај нормалног безбеднос-
ног стања у неуспешној држави. Таква активна међузависност ће искључива-
ти преливање угрожавајућих делатности преко граница неуспешне државе. 
Насупрот наведеној пожељној варијанти, бројни примери указују на могуће 
постојање неповољније ситуације. Реч је о могућности да у непосредном ок-
ружењу неуспешне државе буде још нека или већина таквих (неуспешних) 
држава. То има за последицу одржавање регионалног небезбедног стања, 
какво је више од једне деценије карактерисало регион Балкана (1990–2000), 
које још није адекватно стабилизовано.

Моралност држава у непосредном окружењу одређене неуспешне државе 
представља веома важну претпоставку за сузбијање постојеће небезбедности 
у њој. То важи посебно у случају када је нека од тих држава велика сила или 
је таква држава физички или на други начин присутна у некој од суседних 
држава – неуспешној држави. Та моралност се пре свега састоји у њиховој 
ангажованости на чувању и оснаживању властитих виталних вредности по-
штовањем Повеље ОУН и међународног права. У конкретном случају, под тим 
се подразумева да њихова ангажованост у сузбијању небезбедности у неус-
пешној држави неће укључивати примену субверзивних делатности. 

Евентуална пак неморалност једног или више субјеката из окружења неус-
пешне државе неминовно има за последицу ескалацију неконвенционалних 
облика сукоба између страна у неуспешној држави у оружане сукобе, чије 
је окончање неизвесно и може резултовати разбијањем територијалног ин-
тегритета дотичне неуспешне државе или, у блажој варијанти, стварањем 
привида о „трајном“ окончању сукоба. Такав однос окружења према неуспеш-
ној држави демонстриран је према Југославији у последњој деценији 20. века, 
а евидентан је и у првој деценији овог века према појединим државама на 
Западном Балкану. 
Независно од тога да ли је нека неуспешна држава чланица неке регионалне 
организације или није, њена небезбедност ће несумњиво у одређеној мери 
заокупити пажњу тих организација. У циљу санирања небезбедности у 
неуспешној држави, могућа је општа и специјална ангажованост регионалне 
организације. Која ће варијанта бити примењена, првенствено зависи 
од кооперативности неуспешне државе – наравно, уколико је евидентна 
добронамерност (моралност) регионалне организације. У супротном, њихова 
асиметрична моћ и начин њеног коришћења неминовно ће усложити 
постојећу небезбедност у неуспешној држави са могућим разноликим 
крајњим исходом. 

Иначе, општа ангажованост регионалне организације ради успостављања 
безбедности у неуспешној држави подразумева сагласност њене политичке 
елите да сопствене управљачке мере и активности оснажује политичко-ди-
пломатским, економским и безбедносним мерама из окружења. У таквој ва-
ријанти кредибилитет регионалне организације може оптимално доћи до 
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изражаја. Специјална ангажованост регионалне организације може бити ис-
пољена у условима када политичка елита неуспешне државе одбија споља-
шњу помоћ ради повраћаја њене безбедности или је пак прихвата али не 
располаже довољном количином моћи да успостави адекватну националну 
безбедност. У првом случају специјална ангажованост може обухватати при-
мену разноврсних мера, укључујући и војне, чију примену, у складу са ко-
лективном безбедношћу, одобрава Савет безбедности ОУН. У другом случају 
специјална ангажованост може бити примењена на основу билатералних 
споразума неуспешне државе и држава чланица регионалне организације.

На сличан начин, отклањање небезбедности у некој неуспешној држави 
остварује Савет безбедности ОУН. Међутим, основно ограничење те својеврсне 
„светске владе“ за ваљано ангажовање на успостављању безбедности у некој 
небезбедној држави и тиме чување међународног мира и безбедности састоји 
се у томе што она нема утврђене прецизне критеријуме за квалификовање 
неке државе као неуспешне. Последице тога су често пристрасно и неадек-
ватно одлучивање Савета безбедности ОУН у вези са стабилизовањем стања 
у неуспешним државама.

ЗАКљУчАК

Средином 20. века британска империја је, несумњиво имајући у виду став 
Друштва народа о „способности за независност“, образлагала своје право да 
влада на освојеним територијама, због тога што у тим земљама недостаје 
ефикасна држава. Организација УН је Резолуцијом 1514 (XV) 14. 12. 1960. 
године одбацила такво образложење контрааргументом да „недовољна 
способност у политичком, економском, социјалном погледу или у погледу 
изградње никада не сме бити изговор за одлагање независности“. Трагови 
поменутог злокобног упозорења данас су евидентни у немалом броју држава 
које су неуспешне у појединим или свим сферама друштвеног живота.

Иако је незахвално изрицање генералног суда о томе шта пресудно утиче 
на настанак неуспешне државе, многе чињенице сугеришу закључак да су 
за то првенствено одговорни унутрашњи узроци. Наиме, држава је органи-
зација којом се управља. Тај задатак је у над лежности њене политичке елите 
која, уколико је неспособна или пак способна али имо рал на, њоме управља 
на начин који уместо задовољења интереса грађана и државних (национал-
них) интереса, задовољава сопствену похлепу. Што се дуже времена одржава 
такво стање, повећава се неуспешност државе, а то се најизраженије испоља-
ва у безбедносној сфери. Реч је о томе да су индивидуална права и слободе у 
таквој држави драстично нарушени. 

Небезбедност у неуспешној држави, посебно организовани криминал и те-
роризам, неизбежно се преливају преко њених граница, а то значи да она као 
таква угрожава међународни мир и безбедност. Непостојање квалитетне про-
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цедуре за отклањање небезбедности у неуспешним државама има последицу 
да је ангажованост спољних чинилаца у том смислу често контрапродуктив-
на. Зато је неопходно да одговорни међународни чиниоци озбиљно узму у об-
зир разматрање овог, пре свега безбедносног проблема, а да надлежни у сфе-
ри образовања на националном нивоу посвете том проблему дужну пажњу, 
сразмерну тежини последица које његово запостављање може да произведе.
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CERTAIN CHARACTERISTICS AND IMPLICATIONS 
OF (IN)SECURITY OF FAILED STATES

Abstract: The concept of the establishment of the state was firmly anchored 
in the realization that the state was a more prestigious organization for ad-
vancing people’s interest than the previous forms of political organization 
such as cities, leagues of cities, etc. Over time, the number of states has stead-
ily been growing (although some have ceased to exist) and the international 
community today consists of almost 200 independent states. However, certain 
states do not possess the necessary political, economic and social capabili-
ties. As a consequence, their national security is characterized by a high level 
of insecurity. It is estimated that one in four states today are failed states, 
which indicates the existence of a complex international security issue.
Key words: security, national security, insecurity, state, failed state
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ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак. Обавештајно-безбедносни систем Републике Србије састоји 
се од три службе: БИА, ВБА и ВОА. Посебно важну улогу у управљању 
обавештајно-безбедносним системом има Савет за националну безбед-
ност, који у свом саставу има Канцеларију Савета и Биро за координа-
цију служби безбедности. Савет за националну безбедност требало би, 
према саставу и надлежностима, да буде најважнији државни орган у 
целокупном систему националне безбедности.
У овом раду анализира се улога Савета за националну безбедност у оба-
вештајно-безбедносном систему Републике Србије. Поред тога, анали-
зира се и улога у обавештајно-безбедносном систему сваке од три служ-
бе, кроз проучавање надлежности сваке од њих. 

Кључне речи: обавештајно-безбедносни систем, БИА, ВБА, ВОА, нацио-
нална безбедност

1. НАСТАНАК И РАЗВОЈ  
ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИХ СЛУЖБИ СРБИЈЕ

О развоју српског обавештајно-безбедносног система можемо говорити 
тек након Кумановске битке, која се одиграла у октобру 1912. године. Пре 
Кумановске битке није посвећивана пажња развоју обавештајне делатности, 
која се све до Балканских ратова ослањала на интуицију команданата. 
Кумановска битка се одиграла изненада, у сусрету две војске чији су 
команданти предвиђали и планирали да ће се главна битка одиграти на 
Овчем пољу. Због погрешне претпоставке да ће главне турске снаге бити 
концентрисане на Овчем пољу и слабог обавештајног обезбеђења, српска 
војска је неочекивано ушла у битку на положајима код Куманова 23. октобра. 
Захваљујући бољој концентрацији снага и иницијативи српских команданата 
и војника, Прва српска армија је одбила турски напад и до ногу потукла 
Вардарску армију под командом Зеки-паше.
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У Првом светском рату Србија такође није имала развијен обавештајно-
безбедносни систем, а Церска битка је добијена захваљујући искуству, инту-
ицији и доброј процени српских команданата и пожртвовању и храбрости 
српских војника.

Почеци организације војнообавештајне службе у Србији везују се за 1884. 
годину и Уредбу о ђенералштабној струци, којом је установљено да руково-
дећи и извршни орган војнообавештајне службе буде Спољњи одсек Операти-
вног одељења ђенералштаба. Новом уредбом од 1902. године промењен му је 
назив у Извештајни одсек операцијског одељења.1 

У току Првог светског рата од Главног ђенералштаба формиран је Штаб 
Српске врховне команде, а Извештајни одсек Операцијског одељења постао 
је Обавештајни одсек Оперативног одељења Врховне команде. Послови који 
су додељени обавештајном одељењу били су израда студија о страним држа-
вама и војскама и прикупљање података, одржавање везе са страним војним 
мисијама и изасланицима, као и организација рада на сузбијању неприја-
тељских активности у намери прикупљања података о нашој држави и војсци. 

Након завршетка рата и стварања Краљевине СХС, касније Краљевине 
Југославије, војнообавештајну делатност обављало је Обавештајно одељење 
Главног генералштаба Војске Краљевине Југославије. У току постојања Војске 
Краљевине Југославије Обавештајно одељење је у свом саставу увек имало и 
обавештајну и контраобавештајну компоненту.

Цивилна обавештајно-безбедносна служба постојала је у оквиру Ми-
нистарства унутрашњих послова. Од 1920. године окосницу обавештајно-без-
бедносног рада чини Одељење за државну заштиту Министарства унутра-
шњих послова. Након Шестојануарске диктатуре у оквиру Министарства 
унутрашњих послова формира се Дирекција националне безбедности, са три 
одељења: политичко, специјално обавештајно одељење за државну заштиту и 
одељење специјалне безбедности. Главни задатак ове дирекције била је борба 
против политичких противника режима.0

Након Другог светског рата Југославија је изградила веома развијене оба-
вештајно-безбедносне службе. У војсци су постојале контраобавештајна и 
обавештајна служба, а цивилне службе су биле организоване у оквиру Савез-
ног секретаријата за унутрашње послове и републичких секретаријата. Поред 
тога, постојале су обавештајна и служба безбедности у оквиру Савезног секре-
таријата за иностране послове. Обавештајно-безбедносна делатност је била 
подељена између савезне државе и република чланица, нарочито након 1966. 
године и обрачуна са Александром Ранковићем, као и доношења Устава из 
1974. године, који је означио дисолуцију савезне државе. Обавештајно-безбед-
носне службе су у том времену мењале називе и организацију, али сматрамо 
да навођење тих детаља није битно за овај рад. 

1 Подаци преузети из монографије Обавештајна делатност у новијој српској историји 1804–
1941., која је издата од стране Министарства одбране РС и Војнообавештајне агенције 2007.
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Савезна Република Југославија, односно Државна заједница Србија и Црна 
Гора, имала је четири обавештајно-безбедносне службе, од којих су две (вој-
нообавештајна и војнобезбедносна) биле у оквиру Министраства одбране, а 
две (СИД и СБ) у Министарству спољних послова. Државе чланице су у окви-
ру својих министарстава унутрашњих послова имале хибридне обавештајно-
безбедносне службе, које су се касније развиле у самосталне владине аген-
ције, Агенцију за националну безбједност у Црној Гори и Безбедносно-ин-
формативну агенцију у Србији.

2. ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2.1. Савет за националну безбедност

Законом о основама уређења служби безбедности, који је донет је 2007. 
године, установљен је и законски је дефинисан рад Савета за националну 
безбедност. Овај Закон је стручна, али и шира јавност у Србији очекивала са 
великим нестрпљењем, пошто је њиме требало конституисати обавештајно-
безбедносни систем Републике Србије након распада заједнице са Црном 
Гором и усвајања новог устава 2006. године. Закон о службама безбедности 
био је и један од закона чије је усвајање било неопходан услов за расписивање 
председничких избора, што га је учинило додатно интересантним широј 
јавности у Србији. 

Након одвајања Црне Горе у Србији је остало пет обавештајних и безбед-
носних служби, од којих је само Безбедносно-информативна агенција (БИА) 
Владе Републике Србије била „српска“ служба, односно, припадала је Репуб-
лици Србији током постојања заједничке државе са Црном Гором, док су ос-
тале четири службе припадале бившој Савезној Републици Југославији, од-
носно ДЗ СЦГ. У Министарству одбране, које је припадало савезној држави, 
налазиле су се Војнобезбедносна агенција (ВБА), као безбедносна, односно 
контраобавештајна служба, и Војнообавештајна агенција (ВОА), као оба-
вештајна служба. У Министарству спољних послова налазиле су се Служба за 
истраживање и документацију (СИД), као обавештајна, и Служба безбедности 
(СБ), као безбедносна служба. Након одвајања Црне Горе „савезне службе“ су 
се нашле у својеврсном правном вакууму, јер су наставиле да функционишу 
по Закону о службама безбедности СРЈ из 2002. године, који је био у великој 
мери превазиђен и противан уставу Србије из 2006. године. 

У новонасталој ситуацији БИА, која је од почетка постојала као хибридна 
служба са обавештајним и безбедносним делом, представљала је главни стуб 
обавештајно-безбедносног система Србије. Такву позицију челници из БИА-е 
су покушали да искористе и све остале службе подреде себи по „моделу БНД“,2 

2 BND – Bundesnachrichtendienst – немачка обавештајна служба, која се налази у оквиру 
Бироа савезног канцелара. Заговорници укључења свих обавештајних и безбедносних 
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односно да их чак и укину као самосталне организације и учине их делом 
једне националне службе чију би окосницу чинила БИА. 

У току 2007. било је неколико покушаја да се формирају радне групе које је 
требало да сачине предлог новог закона о обавештајно-безбедносним служ-
бама. Сви покушаји су пропали, јер није било јасног политичког става о бу-
дућности српског обавештајно-безбедносног система, а чланови радних гру-
па из различитих служби покушавали су да наметну интересе својих служби 
као званичан предлог, што је код других чланова радних група наилазило 
на отпор. Начин на који је утврђен предлог поменутог закона изненадио је 
целокупну јавност. Предлог закона око којег су се месецима ломила копља 
утврђен је дословно преко ноћи, без консултација стручне јавности, што је 
изазвало велико изненађење, ако се има у виду да су други закони из области 
националне безбедности били предмет дуготрајне и веома озбиљне стручне 
расправе.

Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије уређује 
основе обавештајно-безбедносног система Републике Србије, усмеравање и 
усклађивање рада служби безбедности у Републици Србији и надзор над њи-
ховим радом.3 Међутим, остаје нејасно зашто Закон у наслову говори само о 
службама безбедности, док се обавештајне службе изостављају.

Службе безбедности делују на основу и у оквиру Устава, закона, других 
прописа и општих аката, стратегије националне безбедности, стратегије од-
бране и утврђене обавештајно-безбедносне политике Републике Србије. При-
падници служби безбедности су дужни да поступају у складу са Уставом, 
законом, другим прописима и општим актима, према правилима струке, 
непристрасно и политички неутрално. Поред тога, Закон је припадницима 
служби забранио чланство у политичким партијама. Интересантно је да За-
кон наводи правне акте који тада још нису били усвојени – Стратегију нацио-
налне безбедности и Стратегију одбране – као правни оквир деловања наве-
дених служби.

Закон наводи да су све службе безбедности део јединственог обавештајно-
безбедносног система Републике Србије и утврђује Савет за националну без-
бедност, који је већ био формиран Уредбом Владе, као и Биро за координацију 
рада служби безбедности. Рад служби безбедности одвија се под надзором 
Народне скупштине, председника Републике, Владе, Савета за националну 

служби у Србији у БИА-у тврдили су да у Немачкој BND обавља целокупну обавештајно-
безбедносну делатност. Ова тврдња, наравно, није била тачна, пошто у Немачкој постоје 
и службе безбедности у оквиру Савезног министарства унутрашњих послова – BfV, која се 
бави заштитом уставног поретка, и BSI, која се бави информатичком безбедношћу. У оквиру 
Министарства одбране постоје војна обавештајна служба (АNB) и војна служба безбедности 
(МАD). Службе безбедности постоје и на нивоу покрајина, што сасвим јасно показује да 
је „BND-модел“ био обичан покушај манипулације доносиоцима политичких одлука и 
јавношћу, јер је очигледно да Немачка има и друге службе које се налазе изван BND.

3 Закон о основама уређења служби безбедности, члан 1.
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безбедност и јавности, чиме се установљава основ за цивилну контролу рада 
служби безбедности. 

Службе безбедности су Безбедносно-информативна агенција, као посеб-
на организација, Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција, 
као органи управе у саставу Министарства одбране. Службе безбедности оба-
вљају послове и задатке у границама своје надлежности, у складу са зако-
ном. Службе безбедности имају статус правних лица. Закон наводи само три 
обавештајно-безбедносне службе, које назива службама безбедности, док се 
статус служби у оквиру Министарства спољних послова (СИД и СБ) у овом 
делу Закона не помиње. Треба напоменути да тзв. „дипломатске обавештајне 
службе“, у које спада и СИД, представљају окоснице националних обавештај-
них система у већини држава света. Југословенска дипломатија и спољна по-
литика деценијама се ослањала на рад СИД-а, као озбиљан извор обавештај-
них информација, анализа и процена. Остаје нејасан мотив законодавца да 
ову службу маргинализује или потпуно укине, пошто би она у овом тренутку 
представљала драгоцену помоћ у вођењу спољне политике Србије.

Законом је дефинисан и Савет за националну безбедност, као тело које ко-
ординира и усмерава рад целокупног система националне безбедности. По-
себан апсурд представља чињеница да је овако важно тело формирано под-
законским актом Владе Републике Србије. Савет за националну безбедност је, 
у то време, био предмет спора између председника Републике и председника 
Владе, јер није било договора око председавања Саветом и начина сазивања 
седница и утврђивања дневног реда. 

Састав и надлежности Савета за националну безбедност требало је пропи-
сати Уставом, јер је то, ван сваке сумње, уставна материја, али ни за то није 
постојала политичка воља. Због тога је било нужно да се овим Законом уреди 
рад тог тела, односно да се целокупна уредба Владе којом је ово тело уста-
новљено препише у закон, јер су се, по свему судећи, тадашњи коалициони 
партнери могли договорити једино око тога.

Савет за националну безбедност представља тело Републике Србије које 
обавља одређене послове и задатке из области националне безбедности.

Савет се стара о националној безбедности тако што:

– разматра питања из области одбране, унутрашњих послова и рада 
служби безбедности;

– разматра међусобну сарадњу органа надлежних за одбрану, органа 
надлежних за унутрашње послове и служби безбедности, те њихову 
сарадњу с другим надлежним државним органима, као и сарадњу са 
органима и службама безбедности страних држава и међународних 
организација;

– предлаже надлежним државним органима мере за унапређење на-
ционалне безбедности;
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– разматра предлоге за унапређење националне безбедности које му 
упућују органи надлежни за одбрану, органи надлежни за унутрашње 
послове, службе безбедности и други надлежни државни органи;

– разматра питања из делокруга органâ државне управе, аутономних 
покрајина, општина, градова и града Београда која су од значаја за на-
ционалну безбедност;

– разматра и друга питања која су значајна за националну безбедност.4

Савет усмерава и усклађује рад служби безбедности тако што: 

– разматра обавештајно-безбедносне процене и доноси закључке којима 
одређује приоритете и начине заштите и усмерава остваривање нацио-
налних интереса који се спроводе путем обавештајно-безбедносне де-
латности; 

– доноси закључке у вези с радом служби безбедности и Бироа за коорди-
нацију;

– доноси закључке којима усмерава и усклађује рад служби безбедности;
– доноси закључке којима усмерава сарадњу служби безбедности са 

службама безбедности страних држава и међународних организација;
– доноси закључке којима усклађује делатности државних органа које су 

посвећене међународној сарадњи у области националне безбедности и 
одбране;

– прати извршавање закључака које је донео;
– даје мишљења о предлозима годишњих и средњорочних планова рада 

служби безбедности;
– даје мишљења Влади о предлозима буџета служби безбедности и прати 

реализацију одобрених буџетских средстава;
– даје мишљење Влади о предлогу за постављење и разрешење директо-

ра служби безбедности.
Савет се стара о усаглашеној примени прописâ и стандардâ за заштиту 

података о личности, као и других прописа којима се штите људска права 
што могу да буду угрожена разменом информација или другим оперативним 
радњама.

чланови Савета су:
– председник Републике,
– председник Владе,
– министар одбране,
– министар унутрашњих послова, 
– министар правде, 
– начелник Генералштаба Војске Србије,
– директори служби безбедности.

4 Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, члан 5. 
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Шеф кабинета председника Републике јесте секретар Савета по положају. 
Секретар Савета учествује у раду Савета без права одлучивања. Секретар Са-
вета стара се о извршавању закључака Савета и обавља друге послове који су 
одређени пословником и другим актима Савета.5

Састав Савета је посебно споран. Савет треба да доноси политичке одлу-
ке највећег значаја везане за систем националне безбедности, па је потпуни 
апсурд да чланови Савета буду лица која немају никакав политички легити-
митет, као што су начелник Генералштаба Војске Србије и директори служби. 
Наиме, неполитичка лица у Савету имају четири гласа, што значи да би неки 
министар, уз њихову подршку, могао да прегласа председника Републике и 
председника Владе! Поред тога, апсурдно је да министар спољних послова 
није члан Савета, јер је то један од кључних државних органа у систему на-
ционалне безбедности. 

Сматрамо да би чланови овог тела обавезно морали да буду председник 
Народне скупштине и председник одбора за одбрану и безбедност Народне 
скупштине. Начелник Генералштаба Војске Србије и директори служби свака-
ко треба да учествују у раду Савета за националну безбедности и својим струч-
ним мишљењима помажу у доношењу одлука, али не би требало да имају 
право гласа приликом доношења одлука. Поред начелника ГШ-а и директора 
служби, у раду Савета треба да учествује и председник Врховног суда Србије.

Стиче се утисак да је састав Савета за националну безбедност одређиван 
на основу тренутних персоналних решења за одређена места, а не на основу 
значаја који одређене функције имају у систему националне безбедности. Је-
дино тако можемо објаснити овако апсурдан састав Савета, којим је, између 
осталог, постигнут баланс између ДС и ДСС, које су у време доношења Закона 
вршиле власт у кохабитацији.

Седницу Савета сазива председник Републике. Предлог дневног реда се-
днице утврђују председник Републике и председник Владе. Седници Савета 
председава председник Републике, а ако је он спречен – председник Владе. 
Закључке и друге акте Савета потписује председник Републике. Седнице Са-
вета одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца. Председник Ре-
публике може, на своју иницијативу или на иницијативу члана Савета, поз-
вати на седнице Савета руководиоце других државних органа и институција 
и друга лица која нису чланови Савета.

Закон је из уредбе Владе којом је утврђен Савет за националну безбедност 
преузео и одредбе које се односе на Биро за координацију рада служби. Биро 
за координацију оперативно усклађује рад служби безбедности и извршава 
закључке Савета о питањима из своје надлежности.

5 Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, члан 6.
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Биро за координацију посебно:
– утврђује задатке који се извршавају оперативним усклађивањем делат-

ности служби безбедности и служби безбедности и других државних ор-
гана, и с тим у вези координира њихове активности;

– утврђује начин оперативног усклађивања у појединим случајевима;
– оснива мешовите радне групе за оперативне задатке који се извршавају 

оперативним усклађивањем делатности и утврђује њихове задатке;
– анализира резултате оперативног усклађивања и о томе извештава Са-

вет по потреби, а најмање једном у шест месеци.

Рад Бироа за координацију подробније се уређује Пословником Савета.
Биро за координацију чине директори служби безбедности и секретар Са-

вета.
У раду Бироа за координацију могу по позиву да учествују:

– представници Министарства спољних послова;
– директор полиције и начелници управа полиције;
– републички јавни тужилац;
– директор Управе царина;
– руководиоци других државних органа, организација и институција. 

Биро за координацију представља стручно тело које је неопходно да би се 
извршавале одлуке Савета за националну безбедност. Од квалитета рада Би-
роа у великој мери зависи ефикасност и ефективност целокупног национал-
ног обавештајно-безбедносног система.6

Посебно занимљив део Закона представљају одредбе које се односе на над-
зор над радом служби безбедности. Надзор над радом служби безбедности 
заснива се на начелима:

– подређености и одговорности служби безбедности демократски изабра-
ним властима 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 надзора над радом служби безбедности да оба-

вештавају јавност о резултатима надзора;
– професионалне одговорности и оперативне самосталности припадника 

служби безбедности у извршавању добијених задатака и одговорности 
руководилаца служби за рад служби.

Закон установљава скупштински, непосредни и јавни надзор над радом 
служби безбедности.

Народна скупштина обавља надзор над радом служби безбедности непо-
средно и преко надлежног одбора Народне скупштине.

6 Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, чл. 11 и 12.
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Одбор нарочито:
– надзире уставност и законитост рада служби безбедности;
– надзире усклађеност рада служби безбедности са стратегијом нацио-

налне безбедности, стратегијом одбране и обавештајно-безбедносном 
политиком Републике Србије;

– надзире поштовање политичке, идеолошке и интересне неутралности у 
раду служби безбедности;

– надзире законитост примене посебних поступака и мера за тајно при-
купљање података;

– 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 надлеж-

ности служби безбедности;
– покреће иницијативе и подноси предлоге закона из надлежности служби;
– разматра предлоге, петиције и представке грађана који су упућени На-

родној скупштини у вези са радом служби безбедности и предлаже мере 
за њихово решавање и о томе обавештава подносиоца;

– утврђује чињенице о уоченим незаконитостима или неправилностима 
у раду служби и њихових припадника, и о томе доноси закључке;

– извештава Народну скупштину о својим закључцима и предлозима.

Позиву за седницу Одбора дужан је да се одазове директор службе безбед-
ности. Ако је директор службе безбедности спречен да присуствује седници 
Одбора, дужан је да на седницу упути свог заменика, односно овлашћеног 
представника.

Седнице Одбора могу бити затворене за јавност. У том случају председник 
Одбора обавештава јавност о раду Одбора, сагласно одлукама донетим на се-
дници Одбора.

Директор службе безбедности, најмање једном у току редовног заседања 
Народне скупштине, подноси Одбору извештај о раду службе (редовни из-
вештај). Директор службе безбедности подноси извештај Одбору и по потреби 
или на захтев Одбора (ванредни извештај). Директор службе безбедности ду-
жан 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.

чланови Одбора не могу од служби безбедности тражити 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;
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– подацима и информацијама који су прибављени разменом са иностра-
ним службама и међународним организацијама;

– тајним подацима и информацијама других државних органа у поседу 
службе.

чланови Одбора и лица која учествују у његовом раду дужни су да штите 
и чувају поверљиве информације до којих дођу у раду Одбора и после прес-
танка чланства, односно рада у Одбору. чланови Одбора потписују изјаву о 
обавези чувања тајне после избора у Одбор, а лица која учествују у раду Одбо-
ра – пре почетка ангажовања у Одбору.

Службе безбедности обавештавају јавност о свом раду преко органа којима 
достављају извештаје, на начин којим се не угрожавају права грађана, нацио-
нална безбедност и други интереси Републике Србије. Службе безбедности 
могу и непосредно обавештавати јавност о појединим безбедносним појава-
ма и догађајима.

Одредбе о надзору над радом служби безбедности углавном су преузете 
из досадашњих закона и оне у довољној мери обезбеђују надзор над радом 
служби, чувајући при том принцип конспиративности, као основни прин-
цип, без којег рад обавештајних и безбедносних служби не би био могућ. 

Посебан проблем представља примена ових одредаба у пракси, јер смо 
веома често уочавали примедбе повереника за информације од јавног зна-
чаја, да је БИА организација која се готово увек оглуши о његов захтев за дос-
тављањем информација. При том, треба имати у виду да информације које 
је тражио повереник ни на који начин не могу угрозити националну безбед-
ност нити легитимни интерес службе.

Проблеми у вези са контролом рада служби безбедности везани су и за 
надлежности одбора за одбрану и безбедност. Одбор може само да констатује 
неку неправилност или да не усвоји извештај директора неке службе, без мо-
гућности да покрене било какав поступак или изрекне санкцију због лошег 
или незаконитог рада служби.

Савет за националну безбедност у Републици Србији представља веома 
важно тело са аспекта усмеравања, функционисања, координације и контро-
ле система националне безбедности. Постојање оваквог тела је, према нашем 
мишљењу, потпуно у духу Устава Републике Србије и надлежности које у об-
ласти националне безбедности Устав даје појединим државним органима. 
Сматрамо да би, у циљу ефикаснијег и ефективнијег управљања системом 
националне безбедности Републике Србије требало изменити неке одредбе 
Закона којима се дефинишу састав и надлежности Савета за националну без-
бедност.

Прво, сматрамо да би у новом уставу Републике Србије, или изменама и 
допунама Устава које се најављују, требало унети одредбе којима се дефини-
шу састав и надлежности Савета за националну безбедност. Закон даје веома 
важна и широка овлашћења Савету у области националне безбедности, што 
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је уставноправна материја од прворазредног значаја. Поред тога, овим зако-
ном се уређују односи између органа централне државне власти по веома 
важним питањима, што је такође неопходно дефинисати Уставом.

Друго, било би неопходно изменити састав Савета за националну безбед-
ност. Сматрамо да члан овог тела неизоставно треба да буде министар спољ-
них послова, јер је Министарство спољних послова један од најважнијих ор-
гана за функционисање система националне безбедности. Поред министра 
спољних послова, члан Савета би неизоставно требало да буде и председник 
Народне скупштине Републике Србије, као најважнијег органа у систему др-
жавне власти у Републици Србији. Поред председника Народне скупштине, 
члан Савета би требало да буде и председник Одбора за одбрану и безбедност, 
јер би се на тај начин много ефикасније обављала контролна функција Наро-
дне скупштине у области националне безбедности.

Треће, сматрамо да би требало дати много већи значај Канцеларији Са-
вета за националну безбедност, као стручном телу које се оперативно стара 
о спровођењу одлука Савета. Директор канцеларије би, по нашем мишљењу, 
требало да обавља функцију секретара Савета – наравно, без права гласа – и 
да усклађује рад служби безбедности у оквиру бироа за координацију.

четврто, било би неопходно ангажовати стручне и научне институције као 
консултантске куће Савета за националну безбедност. Сматрамо да би, по уг-
леду на САД, било неопходно одредити неки од научних института који се 
бави питањима националне безбедности као носећу консултантску кућу која 
би се бавила израдом научних и стручних анализа и пројеката за потребе 
Савета за националну безбедност. Носећа консултантска кућа би за потребе 
израде пројеката и анализа могла ангажовати друге институције или поје-
динце, по одобрењу директора Канцеларије Савета за националну безбед-
ност. Ангажовањем научних и стручних институција у великој мери би се 
помогло подизању квалитета одлука које ће у будућности доносити Савет за 
националну безбедност. Имајући у виду сложеност одлука које Савет мора да 
донесе, институционализација стручне и научне помоћи Савету намеће се 
као неопходан услов успешног рада Савета за националну безбедност.

2.2. Безбедносно-информативна агенција

Безбедносно-информативна агенција формирана је 2002. године, након што 
је Ресор државне безбедности издвојен из састава Министарства унутрашњих 
послова. Безбедносно-информативна агенција је формирана као хибридна 
служба која у свом саставу има и обавештајну и безбедносну делатност. 
Агенција обавља послове који се односе на: заштиту безбедности Републике 
Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање 
или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије; истраживање, 
прикупљање, обраду и процену обавештајно-безбедносних података и са-
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знања од значаја за безбедност Републике Србије и информисање надлежних 
државних органа о тим подацима. 

Надлежности агенције дефинисане су чланом 4 Закона о безбедносно-ин-
формативној агенцији. Према пословима који су јој стављени у надлежност, 
очигледно је да је реч о служби која има и обавештајну и безбедносну функцију, 
што је на трагу традиције коју ова служба следи још од Другог светског рата, када 
је била део Министарства унутрашњих послова социјалистичке Србије.

У члану 5 Закона је одређено да радом Агенције руководи директор, којег 
поставља и разрешава Влада. Међутим, Закон не помиње услове које мора 
да испуни кандидат за директора Безбедносно-информативне агенције, што 
је велика законска празнина. Безбедносно-информативна агенција пред-
ставља једину цивилну обавештајно-безбедносну службу и главни ослонац 
целокупног обавештајног и безбедносног система Републике Србије, што на-
меће потребу да особа која се предлаже за директора агенције буде врхунски 
стручњак из области безбедности, са завршеном високом школом, која има 
богато искуство у обавештајно-безбедносним пословима. У Закону о основа-
ма безбедносног система Републике Србије каже се да Савет за националну 
безбедност предлаже кандидата за директора Безбедносно-информативне 
агенције, али се ни у том закону не помињу услови које кандидати морају 
да испуне, нити се помиње процедура кандидовања. Ова законска празнина 
оставља простор да се директор Безбедносно-информативне агенције име-
нује по партијском кључу, ради стављања агенције под партијску контролу, 
што представља само један корак до озбиљних злоупотреба, какве смо имали 
прилике да видимо у недавној прошлости. 

Ако се има у виду и потпуна неефективност контроле коју Народна 
скупштина, односно Одбор за безбедност, врше над Безбедносно-информа-
тивном агенцијом, очигледно је да постоји огроман простор за злоупотребу 
ове службе. Сматрамо да би за избор директора Безбедносно-информативне 
агенције требало применити исту процедуру и услове који важе за дирек-
тора полиције. На тај начин би се обезбедило да на челу Агенције увек буде 
стручна и професионална особа, што би створило услове да Безбедносно-ин-
формативна агенција постане професионална и политички неутрална оба-
вештајно-безбедносна служба, од које би Република Србија у будућности мо-
гла имати конкретне користи.

На унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Агенцији 
примењују се начела за унутрашњу организацију и систематизацију рад-
них места у министарствима и посебним организацијама, осим уколико 
обављање одређених послова у Агенцији не захтева другачији начин орга-
низовања. Директор интерним упутствима ближе уређује поједина питања 
која се односе на унутрашње организовање и обављање послова из делокруга 
Агенције и даје припадницима Агенције обавезне инструкције о начину оба-
вљања послова.
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Агенција у обављању послова из своје надлежности примењује одгова-
рајуће оперативне методе, мере и радње, као и прикладна оперативно-те-
хничка средства којима се обезбеђује прикупљање података и обавештења 
ради отклањања и спречавања делатности усмерених на подривање или ру-
шење Уставом утврђеног поретка Републике Србије, угрожавање безбедности 
у земљи и, у вези с тим, предузима друге потребне мере и радње на основу 
закона и прописа донетих у складу са законом.

У члану 10 Закона каже се да су припадници Агенције овлашћени су да 
од државних и других органа, правних и физичких лица траже и добију оба-
вештења, податке и стручну помоћ од значаја за разјашњавање чињеница 
везаних за обављање послова из делокруга Агенције. Даље се каже да на пру-
жање помоћи, давање обавештења и података нико не може бити принуђен, 
а ускраћивање или одбијање помоћи, давања обавештења или података 
мора бити засновано на законом утврђеним разлозима. Међутим, не наво-
ди се који су то „законом утврђени разлози“, овај закон их не наводи, па се 
вероватно мисли на разлоге који су у Кривичном законику предвиђени као 
разлози због којих неко може одбити да сведочи пред судом. Овако нејасна 
формулација, и поред става да нико не може бити принуђен да даје подат-
ке, обавештења или да пружи помоћ Агенцији, отвара простор да се грађани 
приморавају да против своје воље дају одређена обавештења и податке при-
падницима Агенције. 

У члану 12 Закона се каже да припадници Агенције распоређени у посеб-
не организационе јединице које раде на откривању, праћењу, документовању, 
спречавању, сузбијању и пресецању делатности организација и лица усме-
рених на вршење организованог криминала и кривичних дела са елемен-
том иностраности, унутрашњег и међународног тероризма и најтежих обли-
ка кривичних дела против човечности и међународног права, као и против 
Уставом утврђеног поретка и безбедности Републике, примењују овлашћења 
утврђена законом и другим прописима које примењују овлашћена службе-
на лица и радници на одређеним дужностима министарства надлежног за 
унутрашње послове, у складу са прописима о унутрашњим пословима. 

У овом члану су озбиљно помешани послови полиције и обавештајно-без-
бедносне службе, „спречавање, сузбијање и пресецање“, јесу полицијски по-
слови. Поготово ако је реч о организованом криминалу или криминалу са 
елементом иностраности. Овим одредбама се од Агенције прави „тајна по-
лиција“, што је у савременим демократијама недопустиво. Посебно је спорна 
одредба по којој припадници Агенције имају полицијска овлашћења. 

Веома грубо задирање у полицијске послове омогућава Агенцији члан 16 
Закона, у којем се каже: „Кад посебни разлози безбедности Републике Србије 
то захтевају, Агенција може да преузме и непосредно обави послове који су 
у надлежности министарства надлежног за унутрашње послове. Одлуку о 
преузимању и обављању послова из делокруга министарства надлежног за 
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унутрашње послове споразумно доносе директор Агенције и министар над-
лежан за унутрашње послове. У случају сукоба надлежности одлучује Влада, 
у складу са законом и другим прописима. Преузете послове из ст. 1 и 2 овог 
члана припадници Агенције обављају под условима и на начин, као и при-
меном овлашћења, утврђених законом и другим прописима које примењују 
овлашћена службена лица и радници на одређеним дужностима министар-
ства надлежног за унутрашње послове, у складу са прописима о унутрашњим 
пословима. Директор Агенције и министар надлежан за унутрашње послове 
споразумно ће ближе уредити својим актом обавезне облике и начин оства-
ривања сарадње Агенције и министарства надлежног за унутрашње послове 
у питањима од интереса за безбедност и уставни поредак Републике Србије, 
односно безбедност људи и имовине.“

Сматрамо недопустивим да у Републици Србији било који орган осим 
полиције има полицијска овлашћења, изузев, наравно, војне полиције, која 
полицијска овлашћења примењује искључиво према војним лицима, о чему 
је већ било речи. Поред тога, апсолутно је непотребно да таква овлашћења 
имају припадници обавештајно-безбедносне службе, чија делатност треба да 
буде прикупљање, обрада, анализа и достављање надлежним органима пода-
така и информација који су од интереса за безбедност Републике Србије. На 
основу анализе ових законских одредби стиче се утисак да још увек постоје 
тежње за очувањем „политичке полиције“, „тајне полиције“ и других мрач-
них реликата прошлости. Безбедносно-информативна агенција треба да буде 
професионална, политички и интересно неутрална обавештајна и безбеднос-
на служба Владе Србије, која ће се бавити прикупљањем, обрадом и анализом 
безбедносно интересантних података и информација. 

Агенција такође треба да се бави спречавањем субверзивног деловања 
иностраних обавештајних служби на нашој територији, праћењем безбеднос-
но интересантних процеса и појава у друштву, да прати и анализира деловање 
актуелних и потенцијалних терористичких група, екстремистичких покрета, 
превратничких група и покрета који делују противуставно, као и свих дру-
гих појединаца, група и покрета који својом делатношћу угрожавају темељне 
вредности српске државе и друштва. Овим пословима се у Републици Србији 
не бави, нити може да се бави ниједан државни орган, док за „пресецање, 
сузбијање и спречавање“ постоји полиција, па сматрамо како није неопходно 
да се ресурси обавештајне и безбедносне службе троше на обављање посла за 
који већ постоји òбучен и оспособљен државни орган. 

Одредбе Закона којима се регулише процедура у каквој је могуће да се, из 
разлога безбедности Републике Србије, одступи од Уставом гарантоване тај-
ности писама и других средстава општења, пружају солидне гаранције грађа-
нима против злоупотреба, с једне стране, и истовремено пружају могућност 
Агенцији да ефикасно спроводи неопходне оперативне мере, са друге стране. 
Примена оперативних мера, односно онога што се у колоквијалном говору 
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назива „прислушкивање“, регулисана је у члановима 13, 14 и 15 Закона о Без-
бедносно-информативној агенцији.

Директор Агенције може, ако је то потребно из разлога безбедности Репу-
блике Србије, својим решењем, а на основу претходне одлуке суда, одредити да 
се према одређеним физичким и правним лицима предузму одређене мере 
којима се одступа од начела неповредивости тајне писама и других средстава 
општења, у поступку утврђеном Законом. Одступање од начела неповредиво-
сти тајности писама и других средстава општења, на предлог директора Аген-
ције, одобрава одлуком председник Врховног касационог суда Србије, односно 
судија тог суда који је одређен да по овим предлозима одлучује у случају одсу-
ства председника тог суда, у року од 72 часа од подношења предлога.

Предлог и одлука о примени оперативних мера којима се одступа од не-
повредивости тајности писама и других средстава општења, сачињавају се у 
писменом облику. Предлог садржи податке и чињенице које су од значаја за 
одлучивање о примени мере. Одобрене мере могу се примењивати најдуже 
шест месеци, а на основу новог предлога могу се продужити још једанпут 
најдуже на још шест месеци. У случају неприхватања предлога, председник 
Врховног касационог суда Србије, односно овлашћени судија у образложењу 
одлуке наводи разлоге одбијања.

Кад разлози хитности то захтевају, а посебно у случајевима унутрашњег и 
међународног тероризма, директор Агенције може и без одлуке суда нало-
жити хитну примену мера, уз претходно прибављену писмену сагласност за 
почетак примене одговарајућих мера председника Врховног касационог суда 
Србије, односно овлашћеног судије. У том случају писмени предлог за приме-
ну одговарајућих мера доставља се у року од 24 часа од добијања сагласности. 
Одлука о наставку примене одговарајућих мера, односно о њиховој обустави, 
доноси се у року од 72 часа од подношења предлога. Одлука о обустави одго-
варајућих мера мора бити писмено образложена. 

У Закону о безбедносно-информативној агенцији налазе се веома шту-
ре одредбе о контроли Агенције у којима се само наводи обавеза директора 
Агенције да два пута годишње Народној скупштини поднесе извештај о раду 
Агенције. Одредбе о контроли указују и на обавезу лица која врше контролу 
да чувају тајне податке до којих су дошли вршећи контролу рада Агенције. 
Контролна овлашћења Народне скупштине, односно Одбора за безбедност, 
детаљније су разрађена у Закону о основама система безбедности Републи-
ке Србије. Сматрамо да постојеће одредбе не омогућавају ефикасну и ефек-
тивну контролу рада Агенције, с обзиром на то да су посланици имају огра-
ничен увид у рад Агенције, а неприхватање извештаја директора Агенције, 
што је у садашњим политичким околностима немогуће, не повлачи никакве 
последице. Пракса показује да је подношење извештаја више задовољавање 
формалности него што се на тај начин обавља нека озбиљна контрола рада 
Агенције. 



[126] Годишњак ФБ 2011.

2.3. Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција

Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција јесу органи управе 
у Министарству одбране, који обављају обавештајне и безбедносне послове 
од значаја за Министарство одбране и Војску Србије. ВБА и ВОА су део 
јединственог обавештајно-безбедносног система Републике Србије. Као део 
обавештајно-безбедносног система Републике Србије, ВБА и ВОА сарађују и 
размењују податке са надлежним органима, организацијама, службама и 
телима Републике Србије, као и са службама безбедности других држава и 
међународних организација, у складу са Уставом, законом, другим прописима 
и општим актима, утврђеном безбедносно-обавештајном политиком 
Републике Србије и потврђеним међународним уговорима.

У свом раду ВБА и ВОА су политички, идеолошки и интересно неутралне.
Дакле, реч је о ресорној обавештајној служби (ВОА) и ресорној безбеднос-

ној служби (ВБА), које се у класификацијама служби могу сврстати у војне, 
односно одбрамбене безбедносне и обавештајне службе.

Делатност и организација ВБА и ВОА регулисане су Законом о Војнобез-
бедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, који је донет након оса-
мостаљивања Републике Србије. Надлежности и организација ове две аген-
ције биле су регулисане Законом о службама безбедности СРЈ из 2002. године, 
где су ове две агенције, уз службе из тадашњег Министарства спољних посло-
ва СРЈ, биле обавештајно-безбедносне службе савезне државе.

ВБА је надлежна за безбедносну и контраобавештајну заштиту Министар-
ства одбране и Војске Србије, у оквиру које обавља општебезбедносне, кон-
траобавештајне и остале послове и задатке од значаја за одбрану Републике 
Србије

чланом 6 Закона ВБА су одређени следећи послови и задаци:
„У оквиру општебезбедносних послова, ВБА у Министарству одбране и 

Војсци Србије:

1) врши процену безбедносних ризика који могу угрозити њихово функ-
ционисање;

2) планира, организује и контролише безбедносну заштиту снага, објеката 
и средстава;

3) планира, организује и контролише мере безбедности у реализацији за-
датака, послова и активности;

4) примењује и контролише примену мера заштите тајности података;
5) врши безбедносне провере;
6) издаје безбедносне сертификате (дозволе и одобрења);
7) врши послове из области индустријске безбедности;
8) врши послове [из области] безбедности информационих система и ра-

чунарских мрежа, система веза и криптозаштите;
9) учествује у безбедносној заштити других субјеката система одбране;
10) обавља друге општебезбедносне послове и задатке.
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У оквиру контраобавештајних послова и задатака, ВБА:

1) открива, прати и онемогућава обавештајно деловање, субверзивне и дру-
ге активности страних држава, страних организација, група или лица 
усмерених против Министарства одбране и Војске Србије;

2) открива, прати и онемогућава унутрашњи и међународни тероризам, 
екстремизам и друге облике организованог насиља усмереног против 
Министарства одбране и Војске Србије;

3) открива, истражује и документује кривична дела против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије, кривична дела против чо-
вечности и других добара заштићених међународним правом, кривич-
на дела организованог криминала, кривично дело прања новца, као 
и кривична дела корупције (злоупотреба службеног положаја, тргови-
на утицајем, примање мита и давање мита) и ако нису резултат дело-
вања организоване криминалне групе, унутар Министарства одбране 
и Војске Србије;

4) открива, истражује и документује кривична дела одавање пословне 
тајне од интереса за одбрану, неовлашћеног приступа заштићеном ра-
чунару, рачунарској мрежи и електронској обради података, одавање 
службене тајне и одавање војне тајне;

5) планира, организује и спроводи контраобавештајну заштиту тајних по-
датака министарства одбране и Војске Србије;

6) планира, организује и спроводи контраобавештајну заштиту Министар-
ства одбране и Војске Србије;

7) прикупља, анализира, обрађује и процењује контраобавештајне податке 
из своје надлежности;

8) обавља и друге контраобавештајне послове и задатке.

Ако су активности и дела из става 2, тач. 1), 2), 3) и 4), овог члана усмерена 
према Министарству одбране и Војсци Србије од лица која нису припадници 
Војске Србије и запослени у Министарству одбране, ВБА своје активности и 
мере на плану њиховог откривања, праћења и онемогућавања, односно ис-
траживања и документовања предузима уз обавезну сарадњу са Безбеднос-
но-информативном агенцијом или полицијом, са којима заједно утврђује 
начин даљег поступања.

Поред послова из ст. 1 и 2 овог члана, ВБА:

1) планира, организује и спроводи унутрашњу контролу рада припадника 
ВБА;

2) планира школовање и организује специјалистичке курсеве и центре за 
обуку својих припадника, врши научна истраживања, формира архиве 
и објављује сопствена издања;

3) сарађује и размењује податке са службама, организацијама и инсти-
туцијама које се баве пословима безбедности, као и са безбедносним 
службама других земаља;
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4) обрађује, проверава, сређује, процењује и штити прикупљене податке 
и информације од неовлашћеног откривања, давања, мењања, ко-
ришћења, губитка или уништавања;

5) обезбеђује и штити своје снаге, припаднике и објекте од противправних 
радњи и претњи;

6) штити опрему и средства која користи у раду од неовлашћеног присту-
па;

7) обавља безбедносну проверу кандидата за пријем у радни однос у Ми-
нистарство одбране и на службу у Војску Србије, као и других лица која 
су од значаја за обављање послова из члана 5 овог закона у сарадњи са 
Безбедносно-информативном агенцијом и полицијом;

8) планира опремање и врши набавку ствари за своје потребе; ...“

У прикупљању података Закон је овластио ВБА да податке прикупља из 
јавних извора, од физичких и правних лица, од државних органа, органи-
зација и служби, као и од ималаца јавних овлашћења. ВБА је овлашћена да 
прикупља податке од физичких лица само уз њихов претходни пристанак. Уз 
писмени пристанак физичког лица са којим се разговор обавља, разговор се 
може звучно и визуелно забележити. Физичко лице потписом на записник 
оверава добровољност разговора и истинитост и потпуност снимљеног разго-
вора. Овлашћено службено лице ВБА дужно је да, пре прикупљања података 
од физичког лица, том лицу покаже службену легитимацију са значком и 
упозори га да је дужно да чува као тајну сва сазнања о предмету. Грађани 
могу припадницима ВБА ускратити сарадњу, без било каквог образложења, 
за разлику од Закона о БИА, који уводи обавезу грађана да сарађују са Без-
бедносно-информативном агенцијом и против своје воље, осим из „законом 
предвиђених разлога“.

ВБА је овлашћена да, у оквиру своје надлежности, тајно прикупља податке 
применом посебних поступака и мера. ВБА је овлашћена да прикупља подат-
ке применом посебних поступака и мера када се подаци не могу прикупити 
на други начин или је њихово прикупљање у вези са несразмерним ризиком 
за живот и здравље људи и имовину, односно са несразмерним трошковима.

Прикупљање података применом посебних поступака и мера ВБА врши 
превасходно у превентивне сврхе, односно са циљем да се предупреде пре-
тње које су усмерене према Министарству одбране и Војсци Србије. У случају 
да постоји могућност избора између више посебних поступака и мера, при-
мениће се мера којом се мање задире у Уставом зајамчена људска права и 
слободе.

Посебни поступци и мере тајног прикупљања података из надлежности 
ВБА јесу:

1) тајна сарадња са физичким лицима;
2) оперативни продор у организације, групе и институције;
3) тајно прибављање и откуп докумената и предмета;
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4) тајни увид у евиденције личних и са њима повезаних података, у складу 
са законом;

5) тајно праћење и надзор лицâ на отвореном простору и јавним местима 
уз коришћење техничких средстава;

6) тајни електронски надзор телекомуникација и информационих систе-
ма ради прикупљања података о телекомуникационом саобраћају и 
локацији корисника, без увида у њихов садржај;

7) тајно снимање и документовање разговора на отвореном и у затвореном 
простору, уз коришћење техничких средстава;

8) тајни надзор садржине писама и других средстава комуницирања, укљу-
чујући и тајни надзор садржаја телекомуникација и информационих 
система;

9) тајни надзор и снимање унутрашњости објеката, затворених простора и 
предмета.

Примену посебних поступака и мера уређује министар одбране, на пред-
лог директора ВБА, уз мишљење Савета за националну безбедност. Примена 
посебних мера и поступака којима се одступа од тајности писама и других 
средстава општења, као и мере тајног снимања у затвореном простору мо-
гућа је само уз сагласност Врховног касационог суда Србије, по поступку који 
важи и за БИА.

Војнообавештајна агенција је, као обавештајна служба Министарства од-
бране, надлежна за обављање обавештајних послова од значаја за одбрану 
који се односе на прикупљање, анализу, процену, заштиту и достављање по-
датака и информација о потенцијалним и реалним опасностима, активност-
има, плановима или намерама иностраних држава и њихових оружаних сна-
га, међународних организација, група и појединаца. Подаци и информације 
које прикупља ВОА војног су, војно-политичког и војно-економског каракте-
ра, а у њену надлежност спадају и други подаци и информације који се од-
носе на пролиферацију наоружања и војне опреме, као и претње тероризмом 
усмерене из иностранства према систему одбране Републике Србије. Према 
својим надлежностима, ВОА је дефинисана као класична војнообавештајна 
служба.

чланом 26 Закона Војнообавештајној агенцији су одређени следећи посло-
ви и задаци:

1) прикупља и проверава податке и информације, обрађује их, анализира, 
процењује и доставља надлежним органима;

2) сарађује и размењује информације и податке са службама, организа-
цијама и институцијама Републике Србије које се баве безбедносно-
обавештајним пословима, као и са службама других земаља и органи-
зација у складу са утврђеном безбедносно-обавештајном политиком, 
међународним уговорима и преузетим обавезама;



[130] Годишњак ФБ 2011.

3) чува прикупљене податке и информације у складу са законом, подза-
конским актима и штити их од неовлашћеног откривања, давања, ко-
ришћења, губитка или уништавања;

4) планира, организује и спроводи безбедносну заштиту својих активнос-
ти, лица, објеката и докумената;

5) организује безбедносну заштиту објеката Министарства одбране и Војс-
ке Србије у иностранству и лица која су од стране Министарства одбра-
не и Војске Србије службено упућена у иностранство;

6) штити опрему и средства која користи у раду од неовлашћеног приступа;
7) прибавља, развија и користи информационе системе, системе веза и 

системе за пренос података, као и средства за заштиту информација;
8) организује обуку припадника ВОА, организује специјалистичке курсеве, 

врши истраживања, формира архиве и објављује сопствена издања;
9) планира, организује и спроводи унутрашњу контролу рада припадника 

ВОА;
10) захтева од надлежних служби безбедности безбедносне провере прав-

них и физичких лица када је то неопходно за обављање послова из на-
длежности ВОА утврђених овим законом;

11) планира опремање и врши набавку ствари за своје потребе;
12) обавља и друге послове из своје надлежности.“

Војнообавештајна агенција је такође овлашћена за примену посебних 
мера за тајно прикупљање података. Мере које стоје на располагању ВОА спе-
цифичне су, с обзиром на то да је реч о обавештајној служби, која највећи део 
својих активности обавља у иностранству, а оне се битно разликују од посеб-
них мера које стоје на располагању ВБА. Посебни поступци и мере за тајно 
прикупљање података јесу:

1) тајна сарадња са физичким и правним лицима ради прикупљања пода-
така и информација;

2) тајно прибављање и откуп докумената и предмета;
3) оперативни продор у организације, институције и групе;
4) предузимање мера на прикривању идентитета и својине;
5) оснивање правних лица и уређење њиховог рада на начин који их не 

доводи у везу са ВОА;
6) прикривено коришћење имовине и услуга физичких и правних лица уз 

накнаду;
7) коришћење посебних докумената и средстава којима се штите ВОА, 

њени припадници, просторије и средства.

Посебни поступци и мере предузимају се на основу налога директора ВОА 
или лица која он овласти.

Радом ВБА и ВОА руководе директори који за свој рад одговарају министру 
одбране. Директори ВБА и ВОА имају заменике, који за свој рад одговарају 
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директору. Директоре ВБА и ВОА и њихове заменике поставља и разрешава 
председник Републике указом, на предлог министра одбране, ако је реч о 
професионалном војном лицу; односно Влада, на предлог министра одбране, 
у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.

Директори ВБА и ВОА, као и њихови заменици, постављају се на период од 
пет година. Директори ВБА и ВОА и њихови заменици не могу бити чланови 
политичке странке, нити обављати другу јавну функцију. За директоре ВБА и 
ВОА и њихове заменике може бити постављено лице које је завршило гене-
ралштабно усавршавање и које има најмање девет година радног искуства на 
обавештајно-безбедносним пословима у систему одбране.

Начин постављења директора ВБА и ВОА законски је тако уређен да обез-
беди да на та места дођу компетентни професионалци, за разлику од начина 
постављења директора БИА, јер прописује најнижи степен стручне спреме, 
али и чак девет година рада на обавештајно-безбедносним пословима у сис-
тему одбране, чиме се гарантује стручност и искуство потенцијалних дирек-
тора ВБА и ВОА.

Контролу рада ВБА и БИА обављају Народна скупштина, Влада и министар 
одбране. За контролу рада ВБА и ВОА задужен је и генерални инспектор. На-
чин избора и овлашћења генералног инспектора дефинисани су у чланови-
ма 55 и 56 Закона о ВБА и ВОА.

Генерални инспектор:

1) надзире примену начела политичке, идеолошке и интересне неутрал-
ности у раду ВБА и ВОА, као и њихових припадника;

2) надзире законитост примене посебних поступака и мера за тајно при-
купљање података;

3) надзире законитост трошења буџетских и других средстава за рад;
4) даје мишљење на нацрте закона, других прописа и општих аката из на-

длежности ВБА и ВОА;
5) утврђује чињенице о уоченим незаконитостима или неправилностима 

у раду ВБА и ВОА и њихових припадника;
6) подноси извештај министру одбране о резултатима надзора са предло-

гом мера.

Генералног инспектора поставља Влада на период од пет година, на пред-
лог министра одбране, уз мишљење Савета за националну безбедност. Гене-
рални инспектор је одговоран за рад министру одбране. Генерални инспек-
тор подноси извештај о спроведеној контроли најмање једном годишње на-
длежном одбору Народне скупштине.

Генерални инспектор не може бити члан политичке странке, нити обавља-
ти другу јавну функцију. За генералног инспектора може бити постављено 
лице које има најмање девет година радног искуства у струци. Генерални ин-
спектор има статус државног службеника у III групи положаја у Министар-
ству одбране, у складу са законом.
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Генерални инспектор може, поред услова предвиђених законом, бити раз-
решен дужности и пре истека периода на који је постављен, у следећим слу-
чајевима:

1) на лични захтев;
2) ако трајно изгуби здравствену способност да обавља своју дужност;
3) када је осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 

шест месеци или кажњиво дело које га чини недостојним за вршење 
дужности;

4) ако не поступа у складу са Уставом, законом и другим прописом, пре-
ма правилима струке, непристрасно и политички неутрално. Поступак 
за разрешење генералног инспектора може покренути Влада или ми-
нистар одбране.

Идеја о постојању генералног инспектора задуженог за контролу рада 
обавештајно-безбедносних служби потиче из развијених демократија, које у 
свом правном систему дуго имају такву институцију. Поред широких овла-
шћења која Закон даје генералном инспектору, он је превише зависан од ми-
нистра одбране, који га предлаже, којем одговара за свој рад и који релативно 
лако може да покрене поступак за његову смену. Нејасан је услов који тражи 
девет година рада у струци – којој струци и са каквим образовањем? Генерал-
ни инспектор је пре орган унутрашње контроле рада ВБА и ВОА, пошто је он 
и организациони део Министарства одбране, свој ауторитет црпе из извршне 
власти, тако да се не може сматрати органом који врши цивилну и демократ-
ску контролу рада служби, иако подноси извештај Народној скупштини.

Истинска стручна контрола, која би била у функцији цивилне и демократ-
ске контроле, подразумева генералног инспектора којег бира парламент, на 
период од пет година, који би имао надлежност да без икаквих ограничења 
контролише све три обавештајно-безбедносне службе, који би имао на распо-
лагању службу генералног инспектора, властити буџет, чији би негативан из-
вештај подразумевао смену директора службе – уколико Народна скупштина 
прихвати такав извештај; који би могао бити смењен у истом поступку по 
којем се смењује председник Републике; који би био биран на јавном кон-
курсу из редова познатих стручњака за безбедност или људска права; који 
има високу стручну спрему и најмање десет година радног искуства у стру-
ци, са истакнутим радним резултатима; који има најмање 40 година живота. 
Генерални инспектор би за свој рад одговарао Народној скупштини. Само са 
постојањем таквог органа могли бисмо говорити о истинској цивилној и де-
мократској контроли над службама безбедности.

Сматрамо да Република Србија, и поред свих слабости, које се пре свега од-
носе на Савет за националну безбедност и Безбедносно-информативну аген-
цију, има модеран обавештајно-безбедносни систем, који садржи капацитете 
и потенцијале да задовољи обавештајно-безбедносне интересе Републике Ср-
бије. 
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Сматрамо да би требало учинити измене у Закону о Савету за националну 
безбедност које би се односиле на његов састав и начин одлучивања, те по-
ложај Канцеларије Савета за националну безбедност и секретара Савета, али 
и радикалне измене Закона о Безбедносно-информативној агенцији, како би 
се створили услови за конституисање обавештајно-безбедносног система који 
би одговарао нашим потребама и спољнополитичким амбицијама.
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Abstract: The security intelligence system of the Republic of Serbia consists of 
three services: the Security-Information Agency (SIA), the Military Security 
Agency (MSA) and the Military Intelligence Agency (MIA). The Council for 
National Security, with its Office and the Bureau for the Coordination of 
Security Services has a particularly important role in the management of 
the security intelligence system. Given its structure and competence, The 
Council for National Security ought to be the most important government 
body in the entire system of national security.
This paper analyses the role of the Council for National Security in the 
security intelligence system of the Republic of Serbia. In addition, it analyses 
the role of each of the three services in the security intelligence system by 
examining their competence.
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чОВЕК И ПРИРОДА –  
ЈЕДИНСТВО, САГЛАСЈЕ ИЛИ РАСКОЛ

Сажетак: човек и природа су тело и душа, извор и утока, нераздвојно 
јединство и напето надметање тајне Постојања. Природа воли да се за-
гонетно скрива. човек исконски тежи да увек изнова открива непозна-
те пределе тајне Природе. Свевековна је магична Игра између Природе 
и човека. човек је судбином и стварањем разапет између Природе и 
Неба, он је планетарно, растрзано и херојско биће трагања за Смислом. 
Неразмрсиву људску распетост између Земље и Звезда може да реши 
само смрт човека или посвећен живот. Није могуће да се болестан и 
отуђен човек и запала заједница, склона паду и распаду, брину о При-
роди на један здрав, брижан и морално вредан начин. На жалост, дана-
шњи човек брзине, имања, поседовања и згртања материјалних блага 
оболео је од опасних болести: гордости, опчињености својим моћима 
владања и господарења животом других људи и грабљивом искоришћа-
вању смерне Природе. Некада су људи живели у складу са Природом, а 
сада запали човек жели да све искористи и без милости уништава вред-
ности и драгоцености животне средине којих се дотакне. „Хронична 
деградација човекове средине – данашње утихнуто ургентно питање – 
угрожава људе широм света и подрива егзистенцијалне могућности за 
најмање пола милијарди људи“, пише у извештају Уједињених нација о 
изазовима глобализације. Данашњи човек и његов техничко-технолош-
ки прогрес показују своје тамно лице према основи и ослонцу свога оп-
станка – Природи самој. човек данашњице игра опасне и страсне игре 
са Природом, која је само за недовољно умне мртва твар и немушти 
предмет, који наводно не говори гласно и не осећа сувише страсно, а 
њена дуготрајна и наизглед спокојна ћутња чује се до небеса и удаље-
них звезда. Природу треба поштовати, гајити и истински волети, као 
што човек воли себе, потомке и ближње – волети себе значи истински 
заволети Природу, јер је она наше тело, смештај живота и посуда душе. 
Данашњи човек би морао бити свестан и речи професора Вукашина Па-
вловића: „Бог прашта радо, човек тешко, природа никако.“ Ничија власт 
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није претекла време, неће ни ова људска тиранија природе трајати су-
више дуго. човек ће се или брзо преумити, дозвати мудрости и вредној 
доброти или ће, на жалост, нестати, попут оних животних врста које је 
надвладало неумитно време.

Кључне речи: човек, природа, заштита животне средине, наука, фило-
зофија

чОВЕК И ПРИРОДА

Тајновити су природа и човек, космос и свет, тело и душа. Све вредно, врсно 
и значајно у људском трајању обавијено је дубоким и вишеслојним велом 
тајни. Природа увек воли да се загонетно скрива. Када би људи смогли снaгe 
и имали спознајне моћи да до самог краја докуче тајну Природе и човека, 
тада би спознали и Све(т) и Светлост. Тајна се другом тајном открива и 
веловима тајне покрива. Како спознати Тајну1 и има ли истинске помоћи 
за пролазног Човека?2 Човек је судбином разапет између Природе и Неба, 
он је планетарно и растрзано биће, вуку га снажни корени сећања, али је и 
лицем окренут данима које мора да живи, увек загледан у оно што долази, 
а својим мислима разапиње мрежу новог и сањаног света. Човек добро 
зна да не може остати оно што је био, нити може да без нужног окретања 
својој прошлости снажно рашири крила у сусрет жељеног дана. 

Неразмрсиву људску распетост између Земље и Звезда, есенције и егзис-
тенције, може да реши смрт човека или посвећен живот, где човек на један 
крајње одважан начин настоји да све подреди само једној за њега једино 
важној страни живота. Свака потпуна преданост било коме или било чему 
увек је одрицање, сустајање и превладавање стварног, много стру ког и узавре-
лог живота. Наука, молитва, освајање држава и ослобађање народа, истражи-
вање непознатих предела света, стваралачка патња, одважни лет наде, вечна 
уметност трага, градитељство, учитељски позив – јесте посвећеност човека 
свету Тајни и открићу истинске суштине живота. Пролазни човек ништа не 

1 У ономе о чему најмудрији људи векова говоре као о најузвишенијем, а то је Природа, 
као савршено дело Tворца, јесте и мора да пребива тајна, а ту је и човек, као корен и 
врх те тајне и загонетно биће природе. Дакле у духу, природи, човеку и животу потреб-
но је тражити пребивање тајне или највећи део суштине тајне, а највећа Тајна је сигур-
но сакривена и уплетена у онога који је створио Све, јер је Творац велика тајна и извор 
свих тајни. човек се копрца у Тајни и око ње, и сâм је вековна тајна. Природа и човек се 
сусрећу и мењају своје телесно одело, размењују енергије и мешају светлости и изнова 
пролазе у вечној и загонетној игри Космоса. човек не може да опстане и живи без при-
роде, природа би губећи човека изгубила највреднији део своје веловите Тајне. 

2 Позивамо у помоћ мудраца: „чему онда ... губимо време на такве нерешиве проблеме. 
На ово питање се може од говорити као историчар или као појединац, суочен са ужасом 
космичке усамљености.“ А онда сјајно закључује: „... не би било добро да се заборави 
на питања која филозофија поставља, нити себе да убеђујемо како смо на њих нашли 
одговоре који су ван сваке сумње.“ Бертранд Расел, Историја западне филозофије, 
2Народна књига, Београд, 1998, стр. 14.
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може да заувек и трајно мења на овом свету и он је у томе болном и разапе-
том сазнању своје немоћи највећи херој, да ту ужасну истину свога постојања 
запоставља и стално и изнова покушава осмислити свој једнократни живот.

Какав је однос човека према природи? Бивајући здрави у Једном, здра-
вље влада у Свему, јер ако је Једно болесно, и све друго ће се болешћу звати. 
Болесна људска душа, поремећен човеков ум и завађена, поцепана заједни-
ца свако створено и космичко тело болешћу боји и опасно ружи васколики 
свет око себе. Није могуће да се болестан и отуђен човек и запала заједница, 
склона паду и распаду, брину о Природи на један здрав, одговоран, пажљив и 
морално вредан начин, јер из здравља проистиче једро одрастање и зрење, а 
из опаке болести само растакање и склоност затирању живота. 

Да би човек заиста поштовао Природу и своје тело, он прво мора да сâм 
душевно оздрави, буде ведар, воли живот, духовно сазри и космички узрасте. 
Душевно и телесно здрав човек, човек љубави, неимар Планете, племенит на-
учник3 и витално друштво једини могу да доприносе хармонији Природе и 
ведрини Космоса. На жалост, данашњи човек имања, поседовања и згртања 
материјалних блага оболео је од опасних болести: гордости, опчињености 
својим моћима владања и господарења животом других људи и беспоштед-
ној деградацији смерне Природе.4 

човек као створено биће, који нема основу, тежиште и суштаство у себи, 
слабо мери и плитко мисли да може заувек загосподарити мајком Природом 
и Творцем свега видљивог и невидљивог света. човек узлетеле науке, саб-
ране друштвене моћи, господар технике и инструменталног разума настоји 
да буде једини господар света.5 Некада су људи живели у складу са приро-

3 „Кад наука достиже врхунац свога савршенства, она се приближава уметности, постаје 
уметност. И обрнуто-кад уметност усавршавајући се до крајњих граница достиже своју 
кулминациону тачку, она се на свој начин претвара у науку. У томе се огледа оно извесно 
јединство науке и уметности, тих највиших манифестација људског стваралачког 
генија.“ С.А. Рајнберг: Техника научног рада, из дела: С.А. Рајнберг, Методика и техника 
научног рада, Београд, 1949; наведено према: М. Печујлић, Методологија друштвених 
наука, Савремена администрација, Београд, 1982, стр. 804.

4 „Хронична деградација човекове средине – данашње утихнуто ургентно питање – 
угрожава људе широм света и подрива егзистенцијалне могућности за најмање пола 
милијарди људи. И сами сиромашни људи, који немају много избора, врше притисак на 
човекову средину, али то чини и потрошња богатих. Растућа извозна тржишта за рибу, 
шкампе, папир и многе друге производе значе пражњење резерви, смањење биолошке 
разноликости и пустошења шума. Највећи део трошкова сноси светска сиротиња – мада 
највеће користи од тога имају богаташи света...“ Изазови глобализације – UN Human 
Development Report (1999), Глобализација са људским ликом, стр. 6–9.

5 Разлика између научног и митског начина размишљања јесте дубока. „Научни ум 
разматра и саглēда физичку природу на оно беживотно, безлично, чиме управља општи 
закон. Митотворном уму ... сваки предмет у природи је он – са властитом личношћу, 
жив, са индивидуалном вољом, бог или демон способан да управља стварима по 
сопственој вољи. Сунце и звезде, реке и планине, ветар и муње били су богови... Када би 
река поплавила неку област и уништила усеве, то је било зато што је она тако желела – 
река или богови одлучили су да казне народ.“ Марвин Пери, Интелектуална историја 
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дом, све затечено су својим именом звали и делили су трпезу живота са свим 
бићима Планете. Нису се надмено издизали изнад моћи саме Природе. Није 
могуће узлетети високо у небеса смисла ако оно што ти је била основа лета не 
поштујеш и истрајно понижаваш. Твоја крила неће стићи далеко до сунчане 
стазе вредности. 

човеку се Природа не меша у његову Слободу да буде и не буде, лети и 
пада, ствара и разара, постане градитељ или затирач живота. Слобода је нај-
моћнија загонетка и велика Тајна, привлачна магија и опасна земља чуда, 
али је она пре свега велика одговорност човека према другима, поштовање 
сваког бића и небића, брига о ситном имену и празном безимену, личности 
и маси, камену и цвету, сутону и јутру, прошлости и дану. Искрени живот и 
потребна пажња према сваком још нерођеном бићу. Смисао људске слободе 
није да се уништи други свет, супротан и различит живот, јер је основа дара 
човекове слободе одговорно и спознато слободарство. Слобода људи није лаж, 
зло, сејање страха, подметање и понижење, голи интерес и превара светла, 
затирање живота и затварање будуће наде. 

човек недовољно уман у својој похлепи и необузданом лету голог саби-
рања и уживања потрошних ствари, није мудро спознао и схватио да се не 
могу преварити Хармонија Космоса, Смисао Природе6 и Доброта Творца, као 
што се не може дуготрајно слагати болест тела, тама душе и слабост заједни-
це. Господе, колико коначни, несавршени човек, чак и врсни научник, има 
дневних заблуда7 и историјских предрасуда као појединац, телесно и духовно 
биће, члан заједнице и припадник генерације. Појединачни човек мисли да 
уколико уништава природу и животну средину и нико га у том неделу очима 

Европе, CLIO, Београд, 2000, стр. 12. (Ориг: Marvin Perry: An Intellectual History of Modern 
Europe, Houghton Mifflin, Boston, 1993.)

6 У селу човек има додир са природом каква она заиста јесте, без превише умрљаних 
прстију човековог дела и свих облика његовог бездела, недела, људске недоречене маште 
и лоших градитељских подухвата. Срећно је свако сачувано место на земљи, где је човек 
тек мало успео да поквари природног склада, јер је човек у некој погрешној основи, када 
није у складу са самим собом, велики рушитељ природне хармоније и космичког склада, 
и у својој недоречености чини многа нескладна дела и накарадности свог неизграђеног 
духа, а често успева да неповратно наруши склад онога што је велики Творац и моћни 
Инжењер Свега сјајно смислио и савршено изградио. Творац је вероватно послао и човека 
на поље свог дела да се Игра и истински расте, и можда да једном нестане или заиста 
израсте у дива Градње. Далеко је човеково Истинско Подне, али и човеков Пад заувек. 
Свеједно, за сâм Крај. Лет и пад су исто, јер су суштински једно. Једно славимо, другог се 
бојимо, али су они суштина тајне Живота. Природа је име за савршен склад Свега, све је 
у њој у реду узајамно свито у Хармонији, једини који ремети склад јесте човек, који жели 
да изгради свој нови свет и своје посебно место под сунцем. човек је Див трајања, али 
је човек и незалечена рана Космоса. Природа и човек су у колу надметања и космичке 
Игре.

7 Препрекâ за човека има много и око њега су све замке разапете видљиве, а још више 
невидљиве, и многе од њих човека у своје наручје зову и мреже разапињу – и колико 
наивних људских бића сваки дан постаје плен својих заблуда, похота и ниских страсти?! 
човек је слаб мерач Смисла живота. 
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телесним није видео, тада није оставио неизбрисив траг људског немара и 
нечовештва.

Нема људског корака и учињеног дела, мисли и промисли појединца, као 
ни подвига или злочина народа, који свој видљиви знак постојања и тачно 
одређеног трајања не остави у целини многоликог Космоса. Нема ниједног 
људског и народног рачуна без нужне наплате векова и праведног времена 
које иза човека следи. човек исказује свој највећи степен слободе, људскости 
и прелепе човечности када слободно и без било чије присмотре, гледања и 
надређености, по својој чистој савести и људској исконској природи, дела у 
корист општег добра и нових сунчаних дана. 

чОВЕК НАУКЕ И ПРИРОДА

Слобода научног истраживања природе јесте одговорност према новом јутру 
које се буди и још нерођеном сину планинског ветра. Неки сматрају како 
је крајњи циљ науке8 „да установи моћ и власт самог људског рода над 
свим стварима“, односно „удобан живот“. Темељни принцип нововековне 
европске науке, филозофије и културе – постала је крилатица „знање је моћ“. 
Време је показало противречност и погубност беконовске нововековне 
модерне основе знања, јер човек, увећавајући моћ над природом, све мање 
влада својом „тамном страном природе“. Целокупна основа Беконове 
филозофије била је практична; да преко научних открића и проналазака 
човечанство стекне власт над природним силама. Бекон није превише 
размишљао куда води владавина људи над природом, он је, опијен и 
узлетео на крилима научних открића, желео спознати што више од велова 
тајни природе, занемарујући човекову моћ деструкције, незаситости, зла, 
незајажљивости и хировитости.9 

Није добро веровати човеку без остатка, нити је мудро да се сагледа само 
једна страна човековог вишеслојног, противречног и развојног бића. Мудрост 
векова од нас тражи опрез и стваралачки приступ свим феноменима људ-

8 Науку многи уздижу у небеса, а неки оптужују за многе несреће света. Ипак, никад не 
би требало доводити у питање жељу људског рода да лети, слободно мисли и узвишено 
открива све велове тајне постојања.

9 „Оно што је било записано у старозаветним књигама о односу човека према природи, 
званично западно хришћанство је криво разумело. ’Рађајте се и множите се, и напуните 
земљу, и владајте њом, и будите господари од риба морских и од птица небеских и 
од свега звериња што се миче по земљи.’ (Прва књига Мојсијева 1, 28.) Ако се појмови 
разумеју у смислу у коме то чини и наш несрећни век моћи и насиља, онда се човек 
издваја из осталих бића, и надмено их користи за своје свакојаке потребе и жеље... Бог 
је човека наименовао за пастира који чува и води бригу о своме стаду: не владар, него 
слуга, не господар, већ пастир! Еденски врт или рајски врт није ништа друго него симбол 
невине и незагађене природе, а Нојев ковчег симбол пропасти света човековога грешног 
и погрешног односа према природи.“ ђуро Шушњић, Религија II, чигоја, Београд, 1998, стр. 
310.
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ског, историјског и друштвеног трајања. чим у приступу (научном, животном, 
духовном, практичном, организационом) било којем сложеном друштвеном, 
егзистенцијалном, филозофском, еколошком и политичком феномену пре-
нагласимо само једну страну стварности, морамо бити свесни да многе друге 
вредне стране тог процеса и реалности морају неправедно страдати и бити 
запостављене.

Данашњи човек је грамзив створ и он се често неоправдано понаша као 
да је дошло задње и судње време и као да се овога часа, сада и данас, овде и 
одмах мора испробати све што човек може, уме, зажели и зна, и као да се све 
мора и треба одједном потрошити, расути, изменити, искористити и незадо-
вољно одбацити. Када човек често користи сувишне материјалне ствари и не-
потребна помоћна средства да утоли своје нагоне и претераности тела, морао 
би знати да је све то заувек узео од природе, која је пратело сваког створеног 
човека. Нема ничег под капом небеском узетог, откинутог и искоришћеног 
из ништа а да није пре тога плаћено нечијом боли, губитком и многом сузом 
невином. 

човек данашњице игра опасне и страсне игре са Природом, која је само 
за недовољно умне мртва твар и немушти предмет, који наводно не говори 
гласно и не осећа страсно, а њена дуготрајна и наизглед спокојна ћутња чује 
се до небеса и удаљених звезда. Природа је хармонија света и најживље биће, 
она гласно говори и јасно поручује свим људима који умеју да чују, опомиње 
оне који имају видовиту душу и племенито срце, она сваки час упозорава 
језиком Симбола и Знакова непролаза векова. Природа је свака благодат за 
здравог човека, уметника и монаха, утеха болесника и цвет за песника, а за 
многе насилнике разградње и неумнике воље за надмоћи она шаље болесне 
мочваре и отровне траве, поплаве и град, Оркане и Озоне, Потресе и Вулкане, 
Глад и Сушу, Буре и Олује. 

Природа упозорава, види и осећа, и кад је прави час, кажњава злог човека. 
Зли људи живе у заједници са свим другим људима. Планета је један брод на 
океану живота и трајања. Судбина људи Планете је једна, једина и заувек не-
дељива, па није могуће појединачно бити спасен у мору свих бродоломника 
света. Екологија је наука која најречитије показује да је целина живота уједно 
и најдубља суштина живота самог. Саможиви и похлепни човек битку против 
Природе не може добити, нити Природу може било кад на свој једнократни и 
неумни начин покорити, јер на тај начин човек убија прво себе и своје тело, а 
будуће дане чини данима без људског живота.

човече, у опасно си се коло космичког надметања ухватио, окренут једино 
себи, својим узлетелим жељама и страстима стицања и поседовања. Дана-
шњи човек на сваком кораку исказује своје ограничење, злобу и лоше наме-
ре према Природи, другом човеку и светлом Космосу. човек мисли да може 
својим плитким играма преваре да надмудри Ум Космоса, као кад недорасло 
дете покушава да оца свог оца учи искуству живота. човек може једино да 
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превари друга наивна и недорасла бића, али не и Природу – тело васионе, 
несагледно Небо и вечно Памћење. Све је у запису векова – свако дрво, ус-
мено наслеђе и шумско брдо, тврди камен који вековима ћути и записе свих 
столећа на својим плећима стрпљиво носи, са својом смерном ћутњом и ве-
ковном тишином. 

Колико небриге исказује човек о своме телу и истоку живота, као да се ни-
кад неће вратити суштини трајања и потражити утеху и савет мудрости! Све 
је истрајна и непрестана борба код човека и заједнице са својим слабостима, 
јер када без планског наума умре травка и буде згажен без нужде медни цвет, 
тада долази свако зло природе, а то је сигуран знак људске телесне болести 
и опасног загађења душе, неумности оног који је слободан али није спознао 
ширину, лепоте и хоризонте слободе; има моћи да буде слободан, али није 
ослобођен. Ко нема мудрост ума, јасан ред у мислима и добро у срцу, не може 
да се брине о људима и души Природе, а иза себе увек оставља неред, хаос и 
ужас смрт. 

Творац који је створио свет можда ће одлучити да оно биће које је даривао 
највећим дарима – умом и слободом – замени неким бољим створењем од 
самог човека. Савремени човек врши велико насиље и немар над природом-
створитељицом, заборављајући да то увек чини прво своме телу, огњишту и 
извору живота. Данашњи човек би морао бити свестан вредних речи профе-
сора Вукашина Павловића: „Бог прашта радо, човек тешко, природа никако.“ 
Ничија власт није претекла време, неће ни данашња људска тиранија приро-
де трајати сувише дуго.

Природу треба поштовати, гајити и истински волети, као што човек воли 
себе, потомке и своје ближње – волети себе значи истински волети природу, 
јер она је наше тело, смештај живота и посуда душе. човек који страсно жели 
природом да господари, то је као да самог себе намерно затвара у мучно роп-
ство, претвара свој живот и смисао у отпадништво, смеће и оставу за своја на-
сиља и ниске страсти, јер како да будем узвишен као људско биће, ако оно што 
је моје тело буде онечишћено, понижено и уништено?! Немар према Природи 
је немоћ људске дубоке спознаје и недостатак племенитог срца. 

А природа је, као свака мајка, стрпљива и предана у љубави без видљивих 
граница која много тога може да трпи и претрпи. Међутим, ако дете напусти 
мајчинска љубав, више му спаса нема, јер ако је човека напустио онај који га 
је створио и подарио му живот, а своје најбоље животне дарове предао њему 
да преноси даље светост живота и светлост трајања, и човек то упорно и сло-
бодно затире и стално намерно издаје, онда долази дуга ноћ и вечита тама. 
Када и ако човека напусти Творац, мајка и Природа, а то је тројство једног 
и јединог принципа живота, онда заиста човеку нема помоћи, ни сада ни у 
временима које долазе. 

Природа се никад не предаје мирна и стрпљива као непролазно време – и 
она, као и свако разумно, осетљиво и живо биће, замке за своје тлачитеље и 
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прогонитеље спрема, без обзира на то што је реч о човеку и оном који је за 
њу најбоље и најдраже биће. Природа стално човеку сигнале шаље, поруке 
спрема и усмерава према изгледном и светлом путу који води у смирај и 
сагласност Космоса. На Планети има места за све добре градитеље и умерене 
људе, јер све оно што Природа створи о томе и брине, јер ништа није дошло 
у свет без неке више промисли и без Великог Плана. Природа је највећи Ин-
жењер стварања.

Природа, вечита прекрасна природа, неисцрпни је извор снаге, дарова, 
лепоте и стваралачке моћи људи и свих генерација света. човек је биће које 
лети, понире и пада. Можда ће се те две велике тајне у данима и добу које 
следи поново сусрести, зближити, разумети и заувек заволети. 
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MAN AND NATURE – 
UNITY, CONCORD OR DISCORD

Abstract: Man and nature are the body and the soul, the source and the 
mouth, an inseparable unity and an intense battle of the secret of Existence. 
Nature loves to hide mysteriously. Man has a primeval desire to perpetu-
ally discover and rediscover the unfamiliar landscapes of secret Nature. The 
magical Game between Nature and Man has existed from time immemorial. 
It is in Man’s nature and it is his destiny to always vacillate between Nature 
and the Heavens. He is a planetary, tortured and heroic being in search of 
Meaning. Man’s undecipherable vacillation between the Earth and the Stars 
can be resolved only by death or a life of dedication. It is impossible for a 
sick and alienated man and a mired community, with a tendency towards 
decline and disintegration, to nurture Nature in a healthy, caring and mor-
ally appropriate way. Unfortunately, today’s man is concerned with speed, 
property, possessions and accruing material wealth and has fallen ill with 
dangerous diseases: hubris, preoccupation with power and control over the 
lives of others, and greedy abuse of humble Nature. Humanity used to live in 
harmony with Nature, but contemporary man, who has gone astray, wishes 
to take advantage of everything and mercilessly ruins everything valuable 
and every treasure in the environment he lays his hands on. The UN report 
on the challenges of globalization says that “chronic environmental degra-
dation – today’s silent emergency – threatens people worldwide and under-
cuts the livelihoods of at least half a billion people”. The contemporary Man 
and his technical and technological progress have revealed their dark side 
in their treatment of the basis and pivot of their survival – Nature itself. Con-
temporary Man plays dangerous and impassioned games with Nature, which 
only the unthinking can consider a dead thing and an inarticulate object 
which allegedly does not speak loudly and does not feel too passionately, 
although its long-standing and seemingly tranquil silence can be heard in 
the heavens and reach distant stars. Nature should be respected, nurtured 
and sincerely loved, as one loves oneself, one’s offspring and neighbours – 
to love oneself means to truly love Nature, because it represents our body, 
our lives’ vessel and our souls’ container. Contemporary Man should also be 
aware of the words of professor Vukašin Pavlović: „God forgives gladly, man 
with difficulty, but nature is unforgiving.” No man’s power has ever been able 
to conquer time and thus this tyranny of humanity over nature cannot con-
tinue for too long. Man will either reconsider his views, embrace wisdom and 
true worth or perish in the same way as those species who were defeated by 
inexorable time.
Key words: man, nature, environmental protection, science, philosophy
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НЕКИ ПРАВНИ АСПЕКТИ 
ПОЛОЖАЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 

Сажетак: Србија је званично опредељена да изгради савремен систем од-
бране, а одговор на питање какав он треба да буде са становишта савреме-
них безбедносних изазова, ризика и претњи, односно структуре и мисије 
коју треба да испуни, дала је у Стратегији одбране. Визија исказана у овом 
документу потврђена је одговарајућим законима, чиме су створене нео-
пходне правне претпоставке за његово конституисање и функционисање 
у пракси. Тенденција је да се овај систем доведе на одговарајући ниво 
како би могао да се успешно супротставља мноштву савремених изазова, 
ризика и претњи безбедности земље. Сагласно оваквој тенденцији, уређен 
је и положај Војске Србије као важног одбрамбеног елемента, између оста-
лог и кроз дефинисање њене функције, употребе, структуре и састава, као 
и начела вршења војне службе.
Кључне речи: Војска Србије, функција, употреба, структура, састав, начела 
службе

Пошто је постала самостална држава, Србија се нашла пред потребом изградње 
сопственог система одбране. Одговор на питање какав он треба да буде са 
становишта савремених безбедносних изазова, ризика и претњи, односно 
структуре и мисије коју треба да испуни, пројектовала је у Стратегији одбране. 
Визија исказана у овом документу потврђена је одговарајућим законима, 
чиме су створене неопходне правне претпоставке за његово конституисање 
и функционисање у пракси.1 У свим овим актима изражена је тенденција да 
се овај систем доведе на ниво који ће бити адекватан савременим изазовима, 
ризицима и претњама безбедности.

1 О томе детаљније: Вучинић, З.: Основи система одбране – правни аспекти, Факултет 
безбедности, Београд, 2010. 
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Сагласно оваквој тенденцији, уређен је и положај Војске Србије као важног 
елемента система одбране, између осталог и кроз дефинисање њене функције 
и утврђивање надлежности одлучивања о њеној употреби, структури, саставу, 
као и начела вршења војне службе.

1.  ФУНКЦИЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И НАРЕђИВАЊЕ ЊЕНЕ УПОТРЕБЕ

Војска је дефинисана као организована оружана снага и носилац оружаних 
операција и свих других облика оружаног супротстављања,2 чији је основни 
задатак одбрана земље од оружаног угрожавања споља и извршавање других 
мисија и задатака у складу са законом и принципима међународног права 
који регулишу употребу силе.3 Тиме је потврђена њена традиционална 
функција, а то је одбрана суверенитета, независности и територијалног 
интегритета земље, коју можемо наћи и у упоредним прописима о одбрани и 
која је апострофирана као примарна.4

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

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

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

2 члан 31 Закона о одбрани Републике Србије. 
3 члан 139 Устава Републике Србије. 
4 Тако нпр. Устав Мађарске (чл. 40А), Устав Румуније (чл. 117), Устав Бугарске (чл. 9), Устав 

Аустрије (чл. 79), Устав Пољске (чл. 26), Устав Шпаније (чл. 8), Устав Хрватске (чл. 7). 
5 Нпр. такву функцију прописују Устав Мађарске (чл. 40Б) и Основни закон Немачке (чл. 87а). 
6 Тако уставни поредак изричито помињу Устав Португалије (чл. 273) и Устав Шпаније (чл. 

8), уставну демократију Устав Румуније (чл. 117), демократски поредак Основни закон 
Немачке (чл. 87а), демократске слободе грађана Устав Мађарске (чл. 5), Устав Аустрије 
(чл. 9а), као и Устав Португалије (чл. 273). 
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реаговање система одбране, а посебно Војске као његовог институционалног 
елемента. Оружана побуна је и Законом о одбрани апострофирана као један 
од безбедносних ризика који детерминише војну одбрану (чл. 4, тач. 10). У 
пракси она може бити мотивисана и рушењем уставног поретка, са чиме смо 
у недавној прошлости имали лоша искуства.

Прописи о одбрани Републике Србије допуштају да Војска, у случају при-
родних и других несрећа већих размера у којима су на одређеној територији 
угрожени животи и здравље људи и животиња и њихова материјална добра, 
буде ангажована на пружању помоћи становништву.7 Начелник Генерал-
штаба, односно старешина надлежне команде, у циљу заштите и спасавања 
људи, материјалних и културних добара од елементарних непогода, технич-
ко-технолошких несрећа и катастрофа, последица тероризма и других већих 
несрећа, може наредити мере спровођења приправности и употребу дело-
ва Војске ради отклањања штетних последица које могу настати не-војним 
претњама безбедности.8 Предвиђена је и војно-полицијска сарадња у слу-
чајевима када су угрожени гранични појас, граница и животи људи и мате-
ријална добра на том подручју.9

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

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

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

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

11 члан 40 Закона о одбрани Републике Србије. 
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Под мултинационалним операцијама подразумевају се мисије и задаци у 
очувању националне, регионалне и глобалне безбедности и мира, односно: 1) 
операције очувања, одржавања и изградње мира у свету; 2) операције спре-
чавања сукоба и успостављања мира; 3) заједничке одбрамбене операције у 
складу са прописима о одбрани; 4) операције пружања помоћи у отклањању 
последица међународног тероризма и терористичких напада већих размера; 
и 5) учествовање у хуманитарним операцијама у случају природних, технич-
ко-технолошких и еколошких несрећа већих размера и пружање помоћи у 
кризним ситуацијама.

Под другим снагама одбране Закон сматра: запослене у министарствима 
одбране и унутрашњих послова и другим органима државне управе, особље 
цивилне заштите и лица која се могу ангажовати на пословима пружања по-
моћи у оквиру мултинационалних операција, односно пружању хуманитар-
не помоћи угроженим државама у кризним ситуацијама, као и материјални 
потенцијал Републике Србије.

Ангажовање Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама могуће је само ако се остварује сагласно следећим принципима: 
1) да је у складу са Уставом Републике Србије и међународним правом; 2) да 
је у складу са националним безбедносним и одбрамбеним интересима; 3) да 
се ангажовање ових снага у јавности објективно представља; и 4) да је обез-
беђена адекватна правна заштита учесника у овим операцијама и пошто-
вање уговорених обавеза у погледу процена безбедносних ризика. На овај на-
чин законодавац је јасно дефинисао критеријуме за учешће наведених снага 
одбране у мултинационалним активностима и тиме органима који њима 
управљају наметнуо обавезу да их се строго придржавају када буду одлучи-
вали о овом питању.

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

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

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

обавези Аустрије (чл. 24, ст. 3), Закон о одбрани Пољске (чл. 3) и Устав Белгије (чл. 167). 
Међутим, Закон о одбрани Словеније овакву надлежност додељује Државном збору 
(чл. 92), а председнику Републике тек ако овај орган не буде у могућности да заседа (чл. 
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председник Републике,14 а у упоредној пракси то може да буде и неки други 
државни орган.15 И коначно, када је реч о међународној мисији оружаних сна-
га, надлежност одлучивања о њиховом упућивању ван територије земље по-
верена је Народној скупштини Републике Србије,16 али је међународна пракса 
и у погледу овога разнолика.17

2.  ОРГАНИЗАЦИЈА И САСТАВ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Када је у питању организација војске као оружане силе, она је доста сло-
жена, због специфичности функције која јој је намењена. Због тога се врши 
у складу са одређеним начелима и одлукама надлежних државних органа. 

84); такво решење садржи и Устав Мађарске (чл. 19). Према Закону бр. 25/1997 Италије, 
надлежност у овом смислу припада Савету министара. 

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

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

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

16 члан 140 Устава Републике Србије. 
17 Надлежност парламента прописује и Устав Италије (чл. 55), Устав Словеније (чл. 92), Устав 

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

У погледу састава војске постоји разноврсна пракса. Она је детерминисана 
односом државе према питању да ли ће своју одбрану заснивати на потпуно 
професионалној војсци или ће рачунати и на учешће војно способних грађа-
на путем њиховог регрутовања. Данас је присутан тренд укидања обавезе слу-
жења војног рока, мада има земаља које су је задржале (нпр. Немачка, Грчка, 
Норвешка, Русија, Турска). Србија се прикључила овом тренду, јер је Народна 
скупштина половином децембра 2010. године донела Одлуку о обустави обавезе 
служења војног рока, према којој се он може служити на добровољној основи.

Њеним обуставом нестао је и класичан институт војне резерве, као састава 
оружаних снага који попуњавају грађани с одслуженим војним роком, као и 
пензионисани официри и подофицири. Закон о Војсци Србије уводи један 
нови институт, познат као активна и пасивна резерва, и прописује услове по-
пуне активног састава, а то су: 1. да се у њу ступа на основу уговора који се 
закључује на одређено време; 2. да заинтересована лица морају бити млађа 
од 60 година; и 3. да су оспособљена за обављање војних дужности. У надлеж-
ности је Владе Србије да уреди процедуру ступања у активну резерву, као и 
права и обавезе резервиста (чл. 5). Ова материја је ближе уређена Законом о 
војној, радној и материјалној обавези (чл. 54–58).

Из овакве формулације произлази да се састав активне резерве попуња-
ва искључиво на добровољној основи путем уговора, односно да се учешће 
у овом саставу не заснива на законом утврђеној обавези. То отвара питање 
мотива за успостављање оваквог уговорног односа и могућности давања од-
ређених реално остварљивих и примамљивих бенефиција од стране државе. 
Проблем представља и услов да заинтересовано лице мора бити оспособљено 
за обављање војних дужности, јер се та оспособљеност до сада стицала једино 
војном обуком. Укидањем обавезе служења војног рока таква обука биће дос-
тупна само лицима која се добровољно јаве на одслужење војног рока, што се 
опет своди на питање њихове мотивације. Овакво решење би временом могло 
да доведе до нестанка изворишта попуне овог састава.

Исти проблем је и са пасивном резервом, коју, према Закону о војној, рад-
ној и материјалној обавези, чине припадници резервног састава који имају 
ратни распоред у командама, јединицама и установама Војске Србије, Ми-
нистарству одбране, државним органима, цивилној заштити и другим снага-

18 члан 3 Закона о Војсци Србије. 
19 члан 4 Закона о Војсци Србије. 
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ма одбране (чл. 54, ст. 5). Ако изузмено резервне официре и подофицире, овде 
је очигледно реч о лицима која су до доношења Одлуке о обустави обавезе 
служења војног рока већ одслужила војни рок, чиме су задржала обавезу слу-
жења у резервном саставу до навршених 60 година живота (за мушкарце). С 
обзиром на овакво решење, овај резервни састав је задржао обележје класич-
не резерве, која је оцењена као превазиђена.

У свему овоме присутна је и одређена нелогичност која произлази из за-
конског фаворизовања активне резерве у односу на пасивну. У контексту по-
менутог закона, активна резерва је у одбрамбеном смислу „јачи“ и потреб-
нији састав. Његови припадници ангажују се на задацима одржавања опера-
тивне и функционалне способности, обучавања, ангажовања у мисијама и на 
другим задацима у систему одбране, чиме се обезбеђује виши степен њихове 
оспособљености у односу на припаднике пасивне резерве. Да би се обезбедио 
тај ниво, припадници активне резерве позивају се у току календарске годи-
не на редовно обучавање до 45 дана (за припаднике пасивне резерве је до 15 
дана), на извршење припреме за мисије и задатке до три месеца, а за мисије 
до шест месеци Због тога се они распоређују у командама, јединицама и уста-
новама Војске Србије којима је одређен виши степен оперативне и функцио-
налне способности (чл. 54, ст. 3 и 4).

Ако је оваквим решењима активној резерви дат одбрамбени приоритет у 
односу на пасивну, поставља се питање: како га је могуће остварити када се 
овај састав попуњава на добровољној основи? Како ће се он попунити ако 
нема довољно или нема уопште добровољаца, а постоји потреба за попуном 
оних професионалних јединица Војске Србије које су на вишим степену опе-
ративне и функционалне способности? Таква могућност је сасвим извесна 
и са њом је законодавац морао рачунати, односно имати у виду да принцип 
добровољности у овој материји може имати штетне последице за одбрану 
земље. Заиста је нелогично што је учешће у овом веома значајном резервном 
саставу изгубило ниво законске обавезе, што није случај са учешћем у пасив-
ној резерви, која има мањи одбрамбени значај.

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

20 Нпр. Национална жандармерија у Француској и Карабињери у Италији. Према Закону 
о одбрани Естоније, састав оружаних снага чине и војно организоване јединице 
Министарства унутрашњих послова (пар. 11), а према Закону о организацији система 
националне одбране и војне службе Литваније – гранична полиција и специјалне 
јединице полиције, као и грађани организовани у покрет отпора (чл. 3). Учешће органа 
унутрашњих послова у систему одбране прописује и Закон о одбрани и Војсци Мађарске 
(пар. 42), као и Закон о одбрани Руске Федерације (чл. 1, тач. 6).

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

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

3. НАчЕЛА УРЕђИВАЊА СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

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

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

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

Припадник Војске Србије такође је дужан да изврши наређење, односно 
налог претпостављеног у вези са службом, као и наређење или налог који у 

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

Закону о националној безбедности Летоније (Део 5).
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одсуству претпостављеног изда старији када је неопходно да се хитно предуз-
му мере за извршавање неодложних и значајних службених задатака, изузев 
наређења чијим би се извршењем учинило кривично дело. Када је у питању 
наређење чије би извршење представљало повреду закона, има право да од 
старешине који је издао такво наређење захтева да га понови у писаном об-
лику, као и да о томе одмах обавести лице претпостављено лицу које је издало 
противправно наређење или налог, односно друго надлежно лице (чл. 13, ст. 1, 
тач. 3, 4, 6). Нико не сме вршити утицај на припадника Војске Србије да нешто 
чини или не чини супротно прописима (чл. 13, ст. 2).

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

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

Начело недискриминације изражава став супротан дискриминацији која 
у општем значењу представља акт неједнаког поступања и третирања поје-
динаца или људских група, што има за последицу стављање у гори положај 
једних у односу на друге. У унутрашњем поретку она се манифестује у лиша-
вању, умањењу или ограничавању њихових одређених права на основу рас-
них, верских, националних, социјалних, политичких или економских разло-
га, или због разлика у полу, језику и другим обележјима. Дакле, питање дис-
криминације људи везује се за проблем поштовања основних људских права 
и слобода, односно проблем једнакости људи пред законом. У многим савре-
меним друштвима (државама) недискриминација је темељно начело прав-
ног положаја човека, које, због свог значаја, представља део уставне материје. 
Тако и Устав Србије зајамчује низ основних људских и мањинских права и 
слобода (чл. 18–81), док је ова материја конкретније регулисана Законом о за-
брани дискриминације.

На темељу овог начела, Закон о Војсци Србије забрањује повлашћивање 
или ускраћивање припадника Војске Србије у његовим правима и дужности-

24 Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975, стр. 739. 
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ма, посебно због расне, верске, полне или националне припадности, порекла 
или због неког другог личног својства (чл. 13, ст. 3). То значи да су сви њени 
припадници у истом правном положају без обзира на разлике по наведеним 
основама и у побројаним својствима.

Смисао начела деполитизације јесте да обезбеди да војска остане стрик-
тно у границама својих уставних надлежности, без могућности да политички 
делује и одлучује. Идеја деполитизације полази од става да војска мора бити 
изван политичког живота земље, односно да мора бити политички неутрал-
на и подређена само надлежним државним (цивилним) органима. То у кон-
кретном смислу значи: 1. забрану деловања политичких странака у војсци; 
2. забрану чланства војних лица у политичким странкама; и 3. искључивање 
припадника војске из политичког одлучивања. 25

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

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

Професионалним припадницима Војске Србије такође није допуштено 
учешће у активностима удружења којима се којима се остварују следећи 
циљеви: реформа система одбране и Војске Србије, усклађивање прописâ 
са општеприхваћеним стандардима и прописима Европске уније, изградња 

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

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

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

28 О томе детаљније: Krieger, H., Nolte, G.: „Мilitary Law in Germany“, in: Nolte, G.: European 
Military Law Systems, De Gruyter Recht, Berlin, 2003, p. 371.
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стратегије одбране и доктрине којом се утврђују састав, организација и фор-
мација Војске Србије, њена оперативна и функционална способност, употреба 
и попуна, приправност и мобилизација, опремљеност наоружањем и војном 
опремом, командовање и руковођење, као и управљање системом одбране, 
учешће у мултинационалним операцијама и унутрашњи односи у њој (чл. 
14а).

И, коначно, начело јавности обезбеђује да војска не буде затворена (тајно-
вита) институција, већ орган чији ће поједини облици активности бити до-
ступни јавности и о којима ће она моћи да има критички поглед. Разуме се да 
то не подразумева апсолутну отвореност с обзиром на укупну специфичност 
војне организације, због чега се то питање посебно уређује. Према Закону о 
војсци Србије, министар одбране уређује начин обавештавања јавности о ње-
ним активностима (чл. 30).

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

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

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

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

У зависности од задате функције, уређена је надлежност одлучивања о 
њеној употреби. Тако у ратном и ванредном стању употребу Војске Србије на-
ређује председник Републике, а када је реч о њеним међународним функ-
цијама, одлучивање је у надлежности Народне скупштине. Међутим, у свим 
овим случајевима упоредна пракса није јединствена, као што није јединстве-
на ни у погледу надлежности утврђивања структуре оружаних снага. То исто 
важи и када је реч о саставу тих снага, јер се он одређује сагласно специфич-
ним потребама одбране, а у неким земљама и традицији. У нашем случају 
постоји контрадикторност између одбрамбеног значаја активне и пасивне 
резерве, с једне, и правне обавезности учешћа у овим саставима Војске Ср-
бије, с друге стране.

Посебан значај имају начела војне службе која су уређена законом и на 
којима се посебно инсистира, као што су: законитост, субординација, недис-
криминација, деполитизација и јавност. У том погледу, законодавство Репу-
блике Србије о одбрани потпуно је сагласно са законима о одбрани демократ-
ских друштава. Овоме треба додати и јасно опредељење за стриктно пошто-
вање међународног права које регулише употребу силе, као и норми међуна-
родног хуманитарног права.
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CERTAIN LEGAL ASPECTS 
OF THE POSITION OF THE SERBIAN ARMED FORCES 
IN THE DEFENCE SYSTEM

Abstract: Serbia has officially opted to build a contemporary defence system 
and determined what this system should be like from the standpoint of con-
temporary security challenges, risks and threats as well as its structure and 
mission in its Defence Strategy. The ideas set forth in this document have 
been substantiated by relevant legislation, thus establishing the legal prereq-
uisites that have enabled the system to be realized and to function in prac-
tice. The existing tendency is to upgrade this system to a level where it can 
successfully tackle numerous contemporary challenges, risks and threats. In 
line with this tendency, the position of the Serbian Armed Forces as an im-
portant element of defense has also been defined. Among other things, this 
has been achieved by defining their function, structure and composition as 
well as the principles of military service.
Key words: Serbian Armed Forces, function, use, structure, composition, 
principles of military service
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ТЕМЕљНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ПРИНЦИПИ  
КВАЛИТАТИВНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Сажетак: Огроман пораст примене квалитативне истраживачке мето-
дологије последњих деценија није пропраћен продукцијом адекватне 
методолошке литературе на српском језику. Циљ овог текста јесте да по-
нуди систематизовани преглед основних претпоставки и методолош-
ких принципа квалитативног приступа. 
Након прегледа историје развоја квалитативних истраживања и суми-
рања главних принципа овог истраживачког приступа, у раду су пред-
стављени главни теоријски концепти значајни за боље разумевање 
природе квалитативног приступа: позитивистичка, конструктивистич-
ка, интерпретативна и критичка парадигма. 
Кључне речи: квалитативна истраживања, методолошки принципи, 
позитивизам, конструктивизам, интерпретативна парадигма, критич-
ка теорија

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ КВАЛИТАТИВНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Квалитативна истраживачка традиција дуга је и разноврсна у погледу примене 
унутар бројних теоријских перспектива. Занимљиво је да се у методолошкој 
литератури историјски развој примене овог приступа уобичајено излаже 
узгредно, у склопу уводног представљања, и да не постоји целовит преглед 
дуге традиције примене квалитативне методологије. 

Историју квалитативних истраживања треба саглéдати у ширем контексту 
еволуције друштвених истраживања уопште (Snape, Spencer, 2003: 5). На тај 
начин би се видело да је њихов развој често био подстицан тежњом за прева-
зилажењем слабости квантитативног приступа. Јачањем оба приступа, често 
као ривалских концепата, омогућено је унапређење истраживачке праксе у 
комплексној области друштвеног живота.

Почеци успостављања објективности, непристрасности и трагања за до-
казима као темељних принципа емпиријских истраживања у методолошкој 
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литератури везују се за Декартов спис Реч о методи (1637), као и касније идеје 
Бекона, Хјума и других филозофа који су истицали да се знања о свету могу 
стећи непосредним чулним посматрањем и индуктивним извођењем из на-
шег искуства. На тим идејама је утемељен Контов позитивистички концепт 
изучавања друштва, који је извршио значајан утицај на друштвена истражи-
вања током двадесетог века. 

Упоредо са позитивистичким разумевањем природе сазнања друштвених 
појава, успоставља се темељ на којем се развија интерпретативистичка па-
радигма. Генерално, али не и искључиво заснована на аргументацији коју је 
Кант понудио у свом чувеном делу Критика чистог ума (1781), ова парадигма 
је чинила основ развоја квалитативног приступа. Кантове тврдње да се пер-
цепција не односи само на чула већ и на људску интерпретацију тога шта 
нам чула говоре, да наше знање о свету почива на разумевању, које настаје из 
размишљања о томе шта се дешава са нама, а не само на једноставном посе-
довању чулног искуства, као и да знање трансцендира темељни емпиријски 
приступ, воде га ка разликовању научног, тј. ’чистог ума’, строго утемељеног 
на каузалном детерминизму, од ’практичког ума’, у којем се подразумева сло-
бода доношења одлука и мања извесност.

Даљи утицај на јачање парадигме која у први план поставља интерпре-
тативне аспекте сазнавања света имао је свакако и Дилтај (Wilhelm Dilthey), 
који је истицао значај проучавања разумевања (’Verstehen’) искуства људи у 
одређеном историјском и друштвеном контексту. Тек проучавањем живот-
них искустава могу се откривати везе између друштвених, културних и ис-
торијских аспеката живота људи. На значај разумевања упућивао је и Maкс 
Вебер, али покушавајући да, на неки начин, изгради мост између интерпре-
тативизма и позитивизма, тј. емпиризма. Вебер је писао како истраживачи 
морају да схвате смисао друштвене праксе у контексту материјалних услова 
у којима људи живе. На томе је утемељио дистинкцију две врсте разумевања: 
директно разумевање из посматрања и објашњавајуће, или мотивационо 
разумевање. Кључна сврха разумевања (заправо, објашњења) у природним 
наукама јесте откривање законитости, а у друштвеним наукама је разуме-
вање субјективног смисла искуства. 

На овим идејама конципирани, интерпретативистички концепт може се 
сматрати темељем квалитативне истраживачке праксе, која од краја девет-
наестог века добија све ширу примену, јер покушава да обезбеди холистички 
поглед на истраживане појаве у комплексном контексту психолошких, исто-
ријских, друштвених, културних и других фактора. 

Анализирајући историју квалитативних истраживања, Дензин и Линколн 
(Denzin, Lincoln, 1994) у свом чувеном Приручнику за квалитативна истра-
живања (Handbook of Qualitative Research) налазе пет историјских периода 
тог развоја: традиционални (1900–1950); модернистички, или златни период 
(1950–1970); раздобље нејасних жанрова (1970–1986); криза репрезентативности 
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(1986–1990); и постмодернистички период (од 1990. наовамо). Петнаестак го-
дина касније, у Енциклопедији квалитативних истраживачких метода 
(Denzin, 2008), Дензин ће наставити са извођењем ове периодизације – најпре, 
закључујући постмодернистичко раздобље, или, како га је још окарактерисао, 
период експерименталне, или нове етнографије, са 1995. годином, када иден-
тификује успостављање нове петогодишње фазе (1995–2000) постексперимен-
талног приступа, након којег наступа фаза описана као „методолошки оспо-
равана садашњост“ (2000–2004). Текућу, по Дензиновој периодизацији осму, 
фазу еволуције квалитативних истраживања обележава критичко суочавање 
друштвене науке са проблемима демократије, раса, полова, класа, слободе и 
заједнице.

У сваком од ових периода може се констатовати релативна доминација 
одређеног теоријског концепта (Denzin, Lincoln, 1994: 1–22; Denzin, 2008: 311–318). 
Традиционални период се темељи на позитивистичкој парадигми, у перио-
дима модернизма и нејасних жанрова прихвата се постпозитивистичка ар-
гументација и ствара контекст за уплив нових интерпретативних квалита-
тивних перспектива (херменеутике, структурализма, семиотике, феномено-
логије, студија културе и феминизма). У фази тзв. кризе репрезентативности 
истраживачи су се трудили да себе и свој предмет сместе у рефлексивним 
текстовима, а инсистирање на продукцији текстова који се неће читати у уп-
рошћеним, линеарним и неспорним значењима полако замагљује граничну 
линију између текста и контекста. У постмодернистичкој фази наставља се 
удаљавање истраживача од традиционалних критеријума и развијање скупа 
алтернативних, који би могли да буду изазивачки, морални, критички и уко-
рењени у локалним разумевањима. Садашњу фазу у еволуцији квалитатив-
них истраживања карактерише стање у којем се стручњаци суочавају с неком 
врстом методолошког зазора заснованог на трагању за новим начинима пос-
матрања, интерпретације, доказивања и писања. 

У даљем тексту ћемо изложити сумарни преглед историје развоја квали-
тативног истраживачког приступа, уз кратко помињање главних обриса раз-
воја, идеја и аутора. 

Рана квалитативна истраживања у оквиру социологије и антропологије 
спровођена су, у форми етнографских студија, углавном као испитивања жи-
вота архаичних заједница (Brońislav Malinowski, Radcliffe-Brown, Margaret 
Mead, Franz Boas) или фокусирана на културу и стилове живота локалних 
група у градовима – чикашка школа (Chicago School). Истраживачи тог вре-
мена све шире примењују технике иновативне за то време, као што су учес-
ничко посматрање, анализа докумената или животне историје. 

Сматра се да је Франц Боас први друштвени научник који је, спроводећи оп-
сежна теренска истраживања, утемељио индуктивно разумевање испитиване 
заједнице. Налази његових студија из касних 1800-их година били су у прилич-
ном контрасту са дотадашњим тврдњама заснованим на исказима мисионара, 
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истраживача, колонијалних администратора, а које су се углавном исцрпљи-
вале у запажању разлика тих ’далеких’, ’примитивних’ култура у односу на за-
падни, тј. западњачки свет. Боас је заступао став да се одређена култура може 
разумети само кроз тражење смисла који она има у сопственом контексту. 

Такозвани класични период обележен је радом антрополога као што су 
Малиновски, Маргарет Мид и Редклиф-Браун. Њихов рад је био заснован на 
дуготрајном боравку у испитиваним заједницама, током којег су спроводили 
опсежно посматрање начина живота домородаца. Налази ових претеча при-
мене квалитативне методологије потпуно су засновани на теренским истра-
живачким процедурама: учесничком посматрању, интервјуисању и анализи 
артефаката. 

Кључни подстицај за развој примене квалитативне методологије везује се за 
истраживачки рад чикашке школе. Аутори окупљени око овог концепта дали 
су снажан допринос развоју теорије социјалне дезорганизације, а посебно је 
занимљив њихов концепт еколошког модела развоја градова и образаца кри-
минала у њима. Иако су у својим истраживањима користили квантитативне 
методе истраживања, припадници чикашке школе развили су методолошки 
модел етнографског испитивања, што ће отворити врата широј примени ква-
литативног приступа. Град чикаго је овим истраживачима био нека врста со-
цијалне лабораторије, у којој су они испитивали живот припадника радничке 
класе и сиромашних миграната, утемељујући тако урбану етнографију. 

Околност да у првој трећини 20. века није повлачена дистинкција на квали-
тативна и квантитативна истраживања (Meuser, Löschper, 2002) не сме замагли-
ти значајну чињеницу да је у великом броју „класичних“ истраживачких сту-
дија из тог периода примењиван управо квалитативни истраживачки нацрт.1

Период од краја Другог светског рата до седамдесетих година, који Ден-
зин и Линколн (Denzin, Lincoln, 1994: 8) називају „модернистичким“, раздобље 
је које је на плану развоја квалитативног приступа обележено покушајем 
формализације истраживачког поступка. Подсетићемо се да је, посебно, сре-
дина двадесетог века обележена јачањем позитивистичког концепта, што је 
на плану истраживачке праксе значило доминацију анкетних испитивања 
и унапређење статистичких метода анализе. Квалитативни приступ је у том 
периоду морао да одолева снажним критикама и био је квалификован као 
’мек [soft]’ (насупрот тврдим, емпиристички оријентисаним) и ’ненаучни’. Уп-

1 Поменућемо најзначајније квалитативне студије из тог периода: Neils Anderson (1923): 
The hobo: The sociology of the homeless man, Chicago: University of Chicago Press; Frederic 
Trasher (1927): The gang, Chicago: University of Chicago Press; William F. Whyte (1943): Street 
corner society: The social structure of an Italian slum, University of Chicago Press, Chicago; 
William I. Thomas (1923): The unadjusted girl, Boston: Little, Brown and Company; Clifford R. 
Shaw (1930): The jack-roller: A delinquent boy’s own story, University of Chicago Press, Chicago; 
F. J. Roethlisberger, W. J. Dickson (1939): Management and the Worker, Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press; W. L. Warner, P. S. Lundt (1941): The social life of a modern community, New 
Haven/London: Yale University Press, H. Milford, Oxford University Press.
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раво је та критика подстакла напоре да се и у оквиру квалитативног прилаза 
развија формализација истраживачке процедуре, а већа пажња је поклањана 
поступцима контроле квалитета. Тиме су квалитативни истраживачи поку-
шали да крену у сусрет позитивистичким очекивањима у погледу ваљаности 
и поузданости, као и могућности генерализације сопствених истраживања. 
Крај овог периода обележиће и јачање теорија као што су етнометодологија, 
критичка теорија, феминизам и феноменологија. 

У периоду који следи квалитативни приступ је јачао и развијао се одго-
варајући на изазове других приступа, пре свега позитивизма и постмодер-
нистичке критике. Расправе које јачају седамдесетих година доводе у питање 
основне принципе на којима се темељи квантитативни приступ, а све се глас-
није исказују сумње у могућност експерименталних истраживања над љу-
дима, али и изражава противљење истраживањима људског понашања која 
не узимају у обзир смисао и сврху људског деловања. У том периоду се све 
већи број заједница проучава квалитативном методологијом, захваљујући 
јачању два значајна приступа у оквиру квалитативне методологије – етноме-
тодологије и симболичког интеракционизма. Такође се бележи све прошире-
нија примена биографске методе, усмене историје и проучавање „животних 
прича“ као значајног извора података неопходних за разумевање искустава 
људи и њихове перцепције друштвених конструката, као и све проширенија 
примена акционих истраживања.

Све ово отвара врата јачању старих и јављању нових теоријских упоришта 
која су следила такву критику позитивистичког приступа. Период 1970-их и 
раних 80-их година карактерише уплив различитих парадигми, нових мето-
да, истраживачких стратегија, па је јасно зашто га Дензин и Линколн (1994: 9) 
означавају као доба „нејасних жанрова“. Ипак, на генералном плану, тих годи-
на ће значајно ојачати статус квалитативне методологије у многим научним 
дисциплинама. Организују се многе конференције посвећене проблемима 
квалитативних истраживањима, научни часописи постају све отворенији за 
објављивање квалитативних студија, а покрећу се и нови, потпуно оријен-
тисани на публиковање квалитативних студија (1978. године почиње да из-
лази часопис Qualitative Sociology, a 1988. и International Journal for Qualitative 
Studies in Education).

Другу половину 1980-их Дензин и Линколн означавају као период „кризе 
репрезентативности“. Те године ће обележити радови неколико антрополога 
(Clifford, Marcus, Fischer) који ће се критички поставити према нормама кла-
сичне етнографије, уз образложење да традиционалне методе истраживања 
и писања радова не могу представити живо искуство. Аутори из ове фазе на-
глашавају да се разумевање људског искуства увек одвија кроз језик, а језик 
је инхерентно нестабилан, па је потребно трагати за новим начинима сазна-
вања и представљања културног искуства. 
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Данашњу ситуацију на плану теоријских оријентација у чијим се оквири-
ма примењује квалитативни приступ карактерише пун плурализам. Уз све 
новије теоријске перспективе (деконструктивизам, постструктурализам, фе-
минизам, критичка парадигма), и даље су заступљене и старе традиционал-
не или модерне оријентације.

Све ово – уз постмодернистичку критику, изражену кроз оспоравање 
постојања фиксираних значења у оквиру постструктурализма и деконструк-
ције – индиректно ће ојачати позицију квалитативних истраживања, која 
у време након седамдесетих година прошлог века значајно оснажују своју 
позицију чак и у неким дисциплинама и истраживачким областима које су 
се традиционално ослањале на квантитативни приступ, као што су клиничка 
испитивања у социјалној психологији (Snape, Spencer, 2003: 9). 

Уопштено се може констатовати да у последњим деценијама значајно јача 
статус квалитативног истраживачког приступа у бројним друштвеним дис-
циплинама. Од шездесетих година у САД, а од седамдесетих и на немачком 
говорном подручју, овај приступ доживљава известан вид ренесансе (Flick, 
2002: 10). Од тог периода истраживачку праксу у многим областима како ака-
демских, тако и примењених истраживања карактерише све интензивнија 
примена квалитативне методологије. Ипак, стицање пуног легитимитета 
овог приступа често се одвијало кроз снажну конфронтацију научника и ве-
лико одушевљење дометима квалитативних метода, са једне, али је било и 
жестоких оспоравања могућности примене ове истраживачке традиције, са 
друге стране. 

ОДРЕђЕЊЕ КВАЛИТАТИВНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Последњих деценија квалитативни истраживачки приступ интензивно 
се развијао унутар бројних научних области и коначно је, упркос и даље 
постојећим критикама и предрасудама, стекао консолидовани статус 
„нормалног научног приступа“ (Flick et al., 2004: 3). Ова истраживачка 
традиција се темељи на приступу „од унутра ка споља“ – односно, усмерена 
је на проучавање погледа људи обухваћених истраживањем. Такав приступ 
би требало да допринесе дубљем разумевању друштвене стварности, 
комплексних друштвених процеса и образаца људског понашања. Прилаз 
појавама је најчешће отворен и подразумева различите нивое укључености 
субјеката. Интервјуима, биографским приповестима, етнографским описима, 
анализама докумената итд. пластично се слика свакодневни живот или 
начин функционисања институције, одвијање неког друштвеног процеса. 

Нарастајућа популарност овог истраживачког приступа у савременим 
условима се све гласније повезује са потребом успостављања нове истражи-
вачке парадигме као одговора на снажне процесе дезинтеграције некада ус-
таљених стилова живота, реконструкције старих и успостављања нових фор-
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ми друштвене комуникације. Проучавање у приличном обиму измењених 
образаца у којима се одвија савремени друштвени живот захтева довољно 
осетљив и обухватан приступ, способан да интегрише субјективну димензију 
нових форми друштвености (Đurić, 2007). 

У литератури такође постоји прилично широк консензус о томе да су ква-
литативна истраживања натуралистички, тј. интерпретативно оријентисана 
(Snape, Spencer, 2003: 3) и да се у њима наглашава разумевање значења које 
људи придају свом деловању или социјалним феноменима (акцијама, одлу-
кама, веровањима, вредностима) и да је управо начин на који људи разумеју 
и тумаче друштвену реалност један од централних мотива квалитативних 
истраживања (Bryman, 1988: 8). Другим речима, квалитативни истраживачи 
гледају људе изнутра. Јер, док квантитативни истраживачи могу да спрове-
ду прикупљање података без директног контакта са објектом истраживања, 
најчешће ангажујући òбучене интервјуере или слањем упитника субјектима, 
дотле квалитативни истраживачи одлазе у животне амбијенте испитаника, 
разговарају са њима, посматрају њихово понашање и односе, изучавају њи-
хове системе вредности и погледе на свет. Истраживачи улазе у блиску инте-
ракцију са испитаницима и отворени су за разумевање њихове перцепције. 
Квалитативни приступ се примењује на истраживање и разумевање људских 
система, како оних малих, као што су породичне заједнице, тако и оних вели-
ких, који се тичу културних система. 

Ова истраживања су по својој природи контекстуална, планирају се са 
циљем стицања дубљих увида у истраживани феномен и чешће подразумевају 
неки тип открића, а ређе верификацију. Стога подаци који се прикупљају за 
потребе оваквих истраживања захватају широке области живота и имају раз-
новрсне облике. То могу бити усмени искази (појединачни искази, исповести, 
делови конверзације), писане речи (званични или приватни документи, књи-
ге, текстови, писма, аутобиографије, институционални извештаји, транскрип-
ти), видео- и/или аудио-белешке из теренских истраживања, визуелна запа-
жања, различити наративни садржаји и животне приче (Djuric, 2009). 

Најопштије узев, квалитативна истраживања описују појаве речима, а не 
бројевима. Видови квалитативних истраживања могу бити студије случаја, 
дескриптивни модели, пробне хипотезе намењене будућим истраживањи-
ма. И док квантитативна истраживања испитују спецификоване хипотезе о 
друштвеној појави и могу их у основи потврдити или оповрћи, индуктивни 
приступ, који стоји у основи квалитативних истраживања, не дозвољава ус-
постављање строгих хипотеза. Уобичајено је да се поставе општа истражи-
вачка питања, а упоредо с тим како се развија процес прикупљања и анализе 
података – могуће је формулисати и нешто спецификованија питања. 

У поређењу са квантитативним приступом квалитативна истраживања су 
мање структурисана и флексибилнија, а улога теорије је нешто другачија; ова 
испитивања су холистичка и укључива. Основни епистемолошки принципи 
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на којима почива квалитативни прилаз гласе: појаве треба проучавати хо-
листички, комплексни феномени се не могу редуковати на независне делове, 
истраживач ради у природном окружењу, у великој мери се одржава отворе-
ност истраживања да би се обезбедило укључивање свих значајних аспека-
та феномена, избегавају се априорне претпоставке и закључци. Субјекти у 
квалитативним проучавањима нису одабрани насумично – они увек имају 
одређене карактеристике због којих се увршћују у процес истраживања. Ква-
литативна истраживања најчешће примењују индуктивне видове закључи-
вања; подаци се почињу прикупљати у односу на радну хипотезу, која је по 
природи генерална, а по обиму широка и неспецифична. Током самог истра-
живања успостављају се даље хипотезе и развијају посебна питања. 

Синтагма „квалитативна истраживања“ генерички је термин којим се 
означава широк спектар истраживачких приступа. Ни међу ауторима који 
имају велике заслуге за развој овог приступа не постоји нити терминолошка 
сагласност око именовања овог приступа. Тако Lincoln и Guba (1985) користе 
израз „натуралистички приступ (naturalistic inquiry)“, Burgess (1984) префери-
ра термин „теренска истраживања (field research)“, док Хамерсли и Еткинсон 
(Hammersley & Atkinson, 1983) говоре о „етнографији (ethnography)“. Борг и Гал 
(Borg & Gall, 1989: 420), на пример, сугеришу да се овај концепт често користи 
синонимно са појмовима као што су натуралистичко, етнографско, субјек-
тивно или постпозитивистичко. Гец и Леконт (Goetz & LeCompte, 1984) кори-
сте ознаку „етнографско“ као општији термин за истраживања која користе 
квалитативне методе и за етнографију.

Најједноставније одређење квалитативне методологије постулира да она 
практикује методе за прикупљање и анализу података који нису квантита-
тивни (Lofland & Lofland 1984). Даље, овом приступу се приписује примена 
субјективне методологије и саморефлексије као истраживачког инструмента 
(Adler and Adler, 1987). Присталице историјско-компаративних истраживања 
тврде да овај приступ увек мора укључивати историјски контекст. Треба рећи 
да не постоји јединствен начин спровођења квалитативног истраживања и 
да се она међусобно разликују како у теоријским претпоставкама, тако и у 
разумевању природе друштвеног живота и начина његовог сазнавања, циље-
ва који се истраживањем могу остварити. 

Сумирајући различите теоријске традиције које примењују квалитатив-
ни приступ, Флик и други (Flick et al., 2004, 5–6) категоризују их у три велике 
групе. Прву чине концепти симболичког интеракционизма и феноменоло-
гије, са заједничком идејом тражења субјективних значења и смисла инди-
видуалне атрибуције. Доминантни начини прикупљања података унутар ове 
категорије јесу полуструктурисани и природни интервјуи, чији се садржаји 
анализирају кодирањем, квалитативном анализом садржаја, као и разним 
типовима наративних анализа, а најчешће области примене овај приступ на-
лази на плану биографских истраживања и анализама свакодневног знања.
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Другој категорији припадају етнодемотодологија и конструктивизам, са 
фокусом истраживања на свакодневним рутинама и грађењу социјалне ре-
алности у широким областима евалуационих истраживања и културолошких 
студија. Таква тематска усмереност захтева примену групног интервјуисања, 
учесничког посматрања, као и прикупљања докумената. Трећа референтна 
тачка се односи на структурализам или психоаналитичку позицију, који се 
заснивају на претпоставкама латентних социјалних конфигурација и несвес-
них психичких структура и механизама. Прикупљање података унутар ове 
истраживачке традиције одвија се кроз пажљиво бележење истраживаних 
интеракција, а интерпретација заснива на различитим типовима херменеу-
тичких аналитичких поступака. 

ПРЕТПОСТАВКЕ КВАЛИТАТИВНИХ ИСТРАЖИВАЊА

У литератури постоје различите класификације парадигми из којих се из-
воде темељни принципи квалитативног истраживачког приступа. Овде ми-
слимо на епистемолошке претпоставке о суштини научног знања и начина 
на који се оно достиже. Гјуба и Линколн (Guba & Lincoln, 1989) сугеришу да 
постоје четири основне парадигме квалитативних истраживања: позитиви-
зам, постпозитивизам, критичка теорија и конструктивизам. Орликовски и 
Баруди (Orlikowski & Baroudi, 1991) сматрају да постоје три категорије базира-
не на основној истраживачкој епистемологији: позитивистичка, интерпре-
тативна и критичка. Треба, међутим, рећи да, иако су навођене парадигме 
у својим чистим облицима заиста филозофски различите, те се разлике у 
пракси друштвених истраживања понекад не примећују. Многи аутори ука-
зују на чињеницу да унутар сваког аналитичког приступа и његових методо-
лошких корелата постоје варијације и неконзистентости, па је, строго гово-
рећи, примереније говорити о ’квалитативним методологијама’ него о (некој 
јединственој) ’квалитативној методологији’ (Silverman, 2005: 5; Willig, 2008: 8).

У даљем тексту ћемо укратко представити главне теоријске концепте бит-
не за боље разумевање природе квалитативног приступа: позитивистичку, 
конструктивистичку, интерпретативну и критичку парадигму. 

Позитивистичка парадигма

У темељу позитивистичке парадигме стоји претпоставка о објективном 
постојању стварности, која, као таква, омогућава мерљивост особина 
независно од перспективе истраживача и његовог инструмента мерења. 
Иако се ова парадигма првенствено везује за квантитативна истраживања, 
у нешто блажој форми заступљена је у квалитативном приступу. Нешто 
истакнутије место у квалитативном приступу нашао је постпозитивизам, као 
модификована или, боље рећи, веома преображена форма позитивизма. 
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Иако је концепт познат кроз многе варијације, Брајмен (Bryman, 1988) наводи 
следеће кључне елементе позитивизма: (а) став да су методе природних 
наука адекватне за примену у истраживањима друштвених појава; (б) само 
оне појаве које су видљиве могу се сазнати; (в) знање је индуктивно и развија 
се кроз акумулацију верификованих чињеница; (г) хипотезе се дедуктивно 
изводе из теорије да би се научним методама емпиријски проверавале; (д) 
коначан арбитар у теоријским споровима јесте запажање; и (ђ) чињенице и 
вредности су различити, па је могуће спровести објективно истраживање. 

Сумирајући праксу друштвених научника који примењују позитивистич-
ку парадигму, Хамерсли и Еткинсон (Hammersley & Atkinson, 1983: 4–5) наво-
де да они сматрају како су методе природних наука идеалне за испитивање 
друштвеног света. Даље, ови научници као циљ својих истраживања истичу 
откривање универзалних закона који ће обезбедити узрочна објашњења људ-
ског понашања и, на крају, искључиво су заинтересовани за емпиријска про-
учавања и изражавање сазнања у, по претпоставци, вредносно неутралном 
језику науке. 

Анализирајући практичне импликације овако побројаних одлика пози-
тивистичке парадигме на природу квалитативних истраживања друштва, 
Марвасти (Marvasti, 2004: 4) држи да је њена најјача импликација – прихва-
тање става да социјална истраживања треба моделовати по узору на природ-
на, тј. тврдње изведене из позитивистичког разумевања стварности као од 
људи независне реалности.

Парадигма конструктивизма

Значајну улогу у заснивању једног дела квалитативних истраживања заузима 
и парадигма конструктивизма, која одбацује конвенционалну истраживачку 
позицију и заснива се на уверењу о постојању вишеструке, социјално 
конструисане стварности, која се не може истраживати фрагментарно, 
већ само холистички и контекстуално. Као алтернатива позитивизму, ова 
парадигма је заснована на претпоставци да је наше сазнање друштвене 
стварности субјективно, ситуационо, условљено културом и идеолошки 
освешћено. Негирајући постојање објективне стварности независне од људи, 
конструктивисти сматрају да сваки појединац конструише знања и обликује 
своје искуство кроз социјалне интеракције. 

Конструктивизам је настао кроз промену фокуса са објашњења појаве на 
разумевање. Ова промена, названа интерпретативним обртом, најзначајније 
је покренута кроз радове Дилтаја, Хусерла и Вебера (Constantino, 2008: 116).

Може се приметити да се као ’конструктивистички’ карактеришу веома 
различити приступи у социологији (Lincoln and Guba, 2000). У неким методо-
лошким традицијама се ’симболички интеракционизам’ или ’интерпретати-
визам’ сматрају типичним исходиштима ове парадигме. Уз њих, наводе се и 
различити концепти ’постмодернизма’. Овај истраживачки приступ захтева 
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висок степен осетљивости на субјективне ставове испитаника, односно на 
начин на који они разумеју сопствена искуства. Субјективне интерпретације 
испитаника чине делове слагалице из које можемо да разумемо друштвену 
стварност. 

Иако, овако представљене, позитивистичка и конструктивистичка пара-
дигма могу да изгледају као потпуно супротстављена становишта, ова два 
приступа поштују неке заједничке принципе (Marvasti, 2004: 7; Silverman 2005: 
5). Најпре, обе оријентације су емпиријски засноване и обе се темеље на уве-
рењу да је директан контакт са реалним светом предуслов друштвених истра-
живања. И позитивизам и конструктивизам инсистирају на систематском, 
емпиријском посматрању стварности. 

Ипак, конструктивистичка парадигма у 21. веку полако постаје мање 
видљива пред доминацијом трансформативне парадигме, која укључује фе-
министичку критичку теорију и методологију учесничког акционог истра-
живања, усмерене на промоцију социјалне правде.

Интерпретативна парадигма

Утемељена на херменеутичком и феноменолошком филозофском ставу, 
интерпретативна парадигма се заснива на претпоставци да је приступ 
стварности могућ само кроз социјалне конструкције, какве су језик, свест 
и заједничке вредности. У истраживањима која следе интерпретативну 
парадигму не успостављају се варијабле, већ се тéжи испитивању комплек-
сности смисла који људи придају испитиваној ситуацији, а истраживања се 
фокусирају на разумевање значењâ, сврха и интерпретација које људи дају 
својим поступцима у интеракцијама са другима. 

На тај начин интерпретативисти доводе у питање конвенционално зна-
чење термина ’научни’, приписујући му нови ’смисао’, тако што истичу идеју 
да је истраживање морално утемељена и практична активност с многим 
заједничким одликама са испитивањима које људи спроводе у свом свако-
дневном животу. Овим се проблематизује традиционално схватана супери-
орност научног у односу на ваннаучно знање. 

Иако се већина истраживача слаже са ставом да је наше сазнање под 
снажним утицајима вредности и интереса, интерпретативисти иду и даље, 
наступајући са тврдњама да никада не можемо потпуно објективно прила-
зити стварности и сазнати је, јер не постоје начини да се елиминишу утицаји 
истраживача. Таквом релативизацијом, коју сматрају изразом наше људске 
коначности, интерпретативисти бришу границе између научног знања и свих 
осталих облика сазнавања и разумевања. А тврдња да је неко знање боље од 
другог, сматрају они, може имати само етички и практични, а не епистемо-
лошки смисао.

Циљеви интерпретативних истраживања су на неки начин двоструко хер-
менеутички: истраживач тумачи субјектове интерпретације његових сопстве-
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них акција и деловања, чиме истраживачки процес више наликује уобичаје-
ном разговору између људи. Адекватна интерпретација, тако, није условљена 
некаквом објективношћу истраживача, већ његовом људском солидарношћу.

Критичка парадигма

Истраживачи који следе критичку парадигму полазе од идеје да је стварност 
историјски конструисана. Иако људи могу свесно деловати на промене 
друштвених и економских услова живота, те промене су ограничене различитим 
формама политичке, културалне или социјалне доминације. Испитујући 
конфликте и противречности у савременом друштву, критичка истраживања 
се успостављају као друштвене критике којима би се расветлила наметнута 
ограничења и отуђење. Централно место ове парадигме јесте критика. Овим 
истраживањима се процењује тренутно стање и захтева његова измена, што 
изискује да испитивање подразумева не само проучавање деловања (шта је 
урађено), већ и трагање за мотивацијом (зашто је нешто урађено). 

Критичка теорија има дугу историју, с почетком у радовима аутора који 
су припадали Франкфуртској школи (Adorno, Horkheimer, Marcuse). Ова пара-
дигма, која се и даље успешно примењује на истраживања друштвене струк-
туре и акције, упркос великим променама концепта, задржала је основне 
идеје и постпозитивистички карактер. Бад (Budd, 2008: 177) скицира развој 
критичке теорије кроз три фазе и наглашава да, упркос одређеним концеп-
туалним разликама, методолошки оквир проучавања задржава своје широко 
постављене принципе. Ова теорија захтева дубинско проучавање широких 
области друштвеног живота: историјске, политичке, економске, технолошке 
итд. Најчешће примењиване методе у критичким истраживањима јесу: ис-
торијска анализа, посматрање и интервјуисање. Укратко ћемо представити 
начине на које се поменуте технике примењују у овом приступу.

Битна методолошка претпоставка критичке теорије јесте историјска ана-
лиза. људи се сматрају посебним типом историјских бића, те као такви учес-
твују у акцијама, као што и сами бивају предмети акција. Историјском анали-
зом се проучавају друштвене активности са циљем да се установе утицаји раз-
них историјских прилика на понашање појединаца који припадају посебним 
сегментима друштва. Коришћењем података за потребе историјске анализе, 
који потичу из најразличитијих извора (докумената) и о бројним значајним 
областима друштвеног живота, може се много сазнати, а поготово анализом 
историјских докумената које држава формира као записе о својим активнос-
тима. Такође, могу се анализирати садржаји медијских извештавања о до-
гађајима од значаја, као и архиве докумената у локалним заједницама које 
се проучавају. Анализирајући историјске документе, критички истраживачи 
ће сагледати остварене ефекте друштвених акција, посебно на оне сегменте 
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друштва који су удаљени од позиције одлучивања, узимајући у обзир њихово 
тумачење стања. 

Део искуствене евиденције добија се и систематским посматрањем 
догађајâ од значаја за истраживање. Такође, значајно је посматрањем уста-
новити какви су животни услови испитиваног сегмента друштва, врста посла 
који обављају, квалитет радног простора, простор у којем се крећу. На тај на-
чин се могу идентификовати ограничавајући фактори, али и уочавати потен-
цијали за њихово побољшање.

Значајне увиде у предмет истраживања критички истраживачи остварују 
спровођењем интервјуа, који омогућавају разумевање перцепција, веровања 
или очекивања. Интервјуи се у овом приступу планирају као отворене кон-
верзације, погодне да обухвате широке тематске области, као и неопходну ду-
бину одговора. 

Уобичајено се сматра да је највећи проблем критичких истраживања ве-
лика могућност уплива идеолошких уверења истраживача, као и захтевана 
апликативна природа налаза. 

Изабрати ’праву’ парадигму

У литератури не постоји сагласност о питању треба ли истраживачи да 
своја истраживања обликују прихватајући принципе само једне парадигме 
или се унутар једног истраживачког пројекта могу ангажовати различити 
концепти. Многи аутори истичу да је флексибилност управо суштинско обе-
лежје квалитативног приступа, који се често успоставља као својеврстан бри-
колаж (мозаик). 

Упркос израженој хетерогености теоријских концепата у којима се при-
мењују, можемо извести скуп релативно неспорних теоријских претпоставки 
на којима се заснива истраживачки приступ називан квалитативним. Флик 
и сарадници (Flick et al., 2004: 7) издвајају четири најзначајније претпоставке: 
(а) друштвена стварност се схвата као заједнички производ приписивања зна-
чења; (б) претпостављају се процесуална природа и рефлексивност друштвене 
реалности; (в) ’објективне’ животне околности постају релевантне кроз субјек-
тивна значења; (г) комуникациона природа друштвене стварности допушта да 
почетна тачка истраживања буде реконструкција конструкције те стварности.

Социјална реалност се у овој истраживачкој традицији схвата као кон-
структ који настаје у заједничкој интеракцији учесника, као резултат њиховог 
придавања значења у контексту конкретних ситуација (Berger and Luckmann, 
1966; Blumer, 1969; Goffman, 1974). Током интеракција учесници интерпретирају 
објекте, догађаје или људе додељујући им атрибуте конституисане у својим 
субјективним оквирима разумевања. На тај начин се гради основа заједнич-
ких значења, која се константно модификују и усклађују на основу контекста 
и реакција са значењима других. Тако се друштвена реалност гради као ре-
зултат сталног одвијања процеса социјалне конструкције, па изучавање такве 
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реалности захтева методолошку усмереност на сâм процес конструкције, а 
тек у мањој мери на погледе и обрасце значења друштвених актера. У прак-
тичном смислу, квалитативни истраживачи спроводе обухватно посматрање 
и анализу комуникација и интеракција. 

Иако квалитативни истраживачи не оспоравају значај тзв. ’објективних’ 
индикатора друштвеног живота, њихов истраживачки фокус се помера на 
проучавање и интерпретацију субјективних значења, чиме се тек могу објас-
нити индивидуални и колективни ставови и акције. Реалност се, из ове пози-
ције, схвата као интерактивно уобличени конструкт, који постаје смислен 
кроз процес индивидуалног или колективног тумачења. Стога је задатак ква-
литативних истраживања да проуче и разумеју процес комуникације као мо-
далитет социјалне конструкције реалности. 

У досадашњем развоју квалитативног истраживачког приступа могу се 
идентификовати две различите методолошке перспективе те својеврсне де-
конструкције квантитативне научне оријентације. Прва је она чије идеје у 
најјаснијем облику изражава етнометодологија, у којој се инсистира на по-
кушајима описивања базичних механизама које актери користе у свом сва-
кодневном животу да би ’креирали’ социјалну реалност. До остварења такве 
замисли истраживачи долазе испитивањем разних типова успостављања 
и вођења конверзације, интеракција у одређеним ситуацијама, биографија 
итд. Друга позиција се у литератури означава као „густи опис“ (Geertz, 1973), 
а односи се не толико на проучавање процеса конструисања стварности, већ 
на саме конструкте, културне феномене. Подаци који се прикупљају у оквиру 
другог приступа односе се на испитивање искуства, акција, ставова, осећања 
итсл. 
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Abstract: A surge in the application of qualitative methodology in research 
has not been accompanied by the production of relevant methodological lit-
erature in Serbian. The aim of this paper is to offer a systematized overview 
of basic premises and methodological principles of the qualitative approach.
First, the paper gives an overview of the history of the development of quali-
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ПРАВДА И ПРАВЕДНОСТ  
ИЗМЕђУ УТОПИЈЕ И ИЛУЗИЈЕ

„Име Правде не би људи познавали кад не би било неправде.“

(Хераклит)

Сажетак: Појам правде спада у ред најопштијих појмова класичне и 
модерне друштвене мисли који се употребљавају при објашњавању 
различитих области човековог деловања. Упркос томе, када је реч о 
значењу овог појма, наилазимо на бројна неслагања и различита ту-
мачења. Један од разлога је чињеница да су суштину правде и правед-
ности покушавали да докуче мислиоци најразличитијих теоријских, 
идеолошких и вредносних усмерења: религијског, филозофског, полит-
иколошког, психолошког, биологистичког, правног и других.
Настојање да се утврди нека „тврда“ дефиниција категорије правде на-
учно није оправдано, из више разлога, али су најзначајнији:
– њена изразита вишезначност и мултидимензионалност; 
– изузетна развојност и несталност категорије правде, која је, у оквиру 

људске цивилизације, доживела низ временско-просторних и логич-
ко-сазнајних метаморфоза; 

– методолошка немоћ и несавршеност покушаја да се једна нестална и 
преображавајућа форма потпуно обухвати дефиницијом, која је, пре-
ма својој суштини, статичка.

У суштини, може се рећи да правда, иако спада у традиционалне и 
општеприхваћене врлине, претежно има утопијски карактер. Она се 
сврстала у ред оних племенитих категорија друштвеног живота које, 
вероватно, никада у потпуности неће бити достигнуте, али ће увек ути-
цати на свест људи да при креирању својих заједница, поред осталих, 
уважавају и највиша хуманитарна и демократска начела.
Бројне пројекције правде које се могу наћи у литератури не дају много 
наде да ће се њена начела остварити у пракси. То, уосталом, није обез-
бедило ни сећање на њену вековну (не)реализованост.

Кључне речи: правда, праведност, грађанин, заједница, политички 
систем, држава, концепција



[180] Годишњак ФБ 2011.

У већини савремених система правда није ништа друго него мутни зрачак 
наде, за чији део сваки појединац и група морају непосредно да се изборе.

„Правда је један од најсјајнијих појмова нашег духовног универзума. Било 
да је човек побожан или није, било да је конзервативац или револуционар, 
свако се позива на правду и нико се не усуђује да је порекне.“1

Универзалност категорије правде не испољава се само тежњом различитих 
субјеката да је прикажу као главни циљ своје активности, већ и чињеницом 
да су о њој писали и настојали да јој спознају суштину мислиоци најразли-
читијих усмерења: религијског, филозофског, политиколошког, психолошког, 
биологистичког, правног и других.

Схватање правде у оквиру хришћанске политичко-филозофске мисли из-
грађивало се на основу различитих претходних темеља. Ту спадају мисли и 
учења бројних источњачких филозофа, аристотеловске идеје о разлици из-
међу дистрибутивне и комутативне правде, стоичка тумачења општег зако-
на, према којима су сви људи једнаки и рационални, учења римских јуриста 
да свакоме треба да припадне оно што заслужује итд. Једно од изворишта 
хришћанског система правде представља и учење хебрејске политичке фило-
зофије, у оквиру које је идеја правде пратила различите фазе развоја јеврејс-
ке државе. Први тип друштвене правде, у оквиру ове концепције, заснивао се 
на принципима самопомоћи, части и узајамне лојалности међу људима, да 
би се касније (у току изгона) овај тип трансформисао у божју правду. 

Један од узрока развоја есхатолошког поимања правде као накнаде за зе-
маљске поступке, која ће се остварити спасењем и повратком у царство божје, 
свакако је разочарање њеним земаљским неостваривањем. Правда, на тај на-
чин, добија утопијску форму, која само као идеал утиче на понашање људи 
вођених прокламованим религијским начелима.

У својој знаменитој Божјој држави (Civitas Dei), блажени Аугустин (Aurelius 
Augustinus) утврђује да ниједна држава која је независна од цркве не може 
бити утемељена на правди. То доказује чињеницом да је и у Риму било пери-
ода када су се у републици обожавали демони, па Бог није добијао оно што је 
заслуживао, односно љубав. Једина истинска држава у којој је правда доследно 
реализована јесте само Божја држава, чији је земаљски представник Црква.2 

Док је Стари завет почивао на закону, као прецизно утврђеном односу 
између Бога и народа, Нови завет за основу има љубав. Црквено право је у 
време владавине цара Јустинијана (Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus) пред-
стављало основу религијске правде, а кулминирало је стварањем црквено-
правног корпуса (Corpus Iustinianus). Међутим, то је био само један период у 
развоју религијског схватања правде, јер је закон, по својој суштини, статичан 
и не може трајно да уреди различите односе који се непрестано мењају.

1 Хаим Перелман, Право, морал и филозофија, Нолит, Београд, 1983, стр. 4.
2 Црква, у овом смислу, представља мистично тело чија је глава Бог, а не цркву као институцију. 
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Тома Аквински (St. Thomas Aquinas) при дефинисању правде разликује 
три њена основна типа: законску, комутативну и дистрибутивну. Законска 
правда проистиче из добрих закона, па је обавеза свих да их поштују; кому-
тативна регулише односе међу индивидуама и почива на уговору и разме-
ни; док је дистрибутивна правда творевина оних који владају и зависи од 
њиховог места у друштвеној хијерархији и личних карактеристика. Који ће 
принципи правде бити доминантни, зависи првенствено од типа политичког 
поретка. Основна мерила дистрибутивне правде у демократији јесу слобода и 
једнакост, у олигархији богатство, а у аристократији врлина.

Без обзира на повремено приближавање световних и духовних начела, за-
кон није на дужи период могао да представља основу религијског учења. Ту 
улогу је доминантно заузела љубав. Закон се поштује, а само се човек воли 
(зато се и Бог појавио у лику Богочовека-Христа). Пуна праведност не може 
да се постигне законом, већ само вером и љубављу. Испуњавање обавеза које 
проистичу из закона често је споља наметнути чин, док делатност вођена 
љубављу представља непосредно уздизање личности ка царству божјем, које 
се директно испољава и као овоземаљски социјални идеал највише правде. 
Кант (Immanuel Kant) је у Критици практичног ума запазио: „Много може 
дужност, али много више љубав.“ љубав према Богу укључује веру у њега, а, 
самим тим, и љубав према човеку, јер „сваки човек има лик Божји у души 
својој“ (Јустин Поповић).

Религијско схватање категорије правде некада је било ближе, некада даље 
од световних проблема. То је зависило од тога да ли се оно више ослањало 
на хеленску културу или на римско право. У суштини, за своју основу увек је 
узимало неке трајније вредности, из којих су се развијале религијске поруке. 
Ако је темељна вредност љубав, онда је норма која је из ње проистекла: „љуби 
ближњега свога као самога себе.“ Норма, дакле, следи из вредности као свог 
прасећања и конкретизује њен смисао. У оквиру хришћанске религије, најви-
ши облик правде изражен је библијским начелом: „Не чини другима оно што 
не желиш да други чине теби.“

Најчешћа и централна спона за коју се верује да може уздићи световну 
заједницу до идеала праведних односа јесте љубав. „Живи тим делом твоје 
душе који себе сматра бесмртним, који се не боји смрти“, препоручује велики 
Лав Николајевич (љев Николајевич) Толстој; „тај део зове се љубав“.

Суштински, хришћанско политичко-филозофско схватање правде долази 
до сазнања да она или није могућа на овом свету, или још није могућа. У 
првом случају је реч о идеалу божје државе или оноземаљског царства пра-
ведности, док је за друго гледиште карактеристично настојање да се индиви-
дуалном метаморфозом људи створи заједница која ће почивати на љубави, 
вери и истини. У човеку постоје такви потенцијали, јер је он, као биће, ос-
тављен на пола пута између нагонског и божанског, тј. он је „конопац, раза-
пет између животиње и натчовека – конопац изнад амбиса“, научава Ничеов 
(Friedrich Nietzsche) Заратустра.3

3 Фридрих Ниче, Тако је говорио Заратустра, Графос, Београд, 1987, стр. 16.



[182] Годишњак ФБ 2011.

„Испред мене се одвијала тешка драма два начела – животињског и људ-
ског: човек се труди да одмах и заувек задовољи оно животињско у себи, да 
се ослободи његових незаситих потреба, а оно расте у њему и све више га 
заробљава... Ја нисам имао ни разума ни смисла, никакву силу која би сје-
динила та два света, разједињена дубоком провалијом узајамног отуђења... 
На једној страни бесмислено и безизлазно комеша се снага инстинкта, а на 
другој – копрца се као птица без крила разум, закључан у прљавој колевци 
човековог битка.“4

У најбољем случају, садашња друштва могу бити само заједнице са мање 
или више неправде, али не и асоцијације у потпуности засноване на правди 
и праведности. Улога религије, у том смислу, може бити веома разнолика, 
јер она, с једне стране, „... дозвољава човеку да бесконачно прошири појмове 
о самом себи, а, са друге, да сузи те појмове на бескрајно мале и безначајне 
димензије.“5 

Филозофско поимање правде и праведности, такође, није једнозначно од-
ређено, јер га проналазимо у свим значајнијим филозофским школама и 
основним филозофским правцима још од антрополошког периода античке 
грчке филозофије, а у делима представника источњачких филозофија и знат-
но раније. Основа принципа правде и праведности грчке политичке културе 
садржана је већ у трагедијама, митовима и старим текстовима. „Заштитни-
ци“ правде у тим изворима били су богови, који су се њоме користили да би 
људским односима давали карактеристике једне стабилне хијерархије. 

Још је Хесиод истицао да је једно од најважнијих начела на којима се 
заснива здрав друштвени поредак – начело правде и правичности. Стубови 
друштвеног живота и друштвеног поретка, за њега, јесу правда и стид. Ове 
две врлине развијају се и у оквиру грчке трагедије, а постају основа и за Про-
тагорину етику.6 људска заједница тако функционише као систем релација 
међу различитим субјектима и одржава се у равнотежи деловања две супро-
тне друштвене силе: правде и неправде, јер „име Правде људи не би знали да 
није неправде“ (Хераклит).

У том духу ће и Платон, касније у својој Држави, обновити схватање прав-
де као органске кооперације. Он износи основне концепције правде кроз 
мишљења различитих ликова. Тако, на пример, Трасимах истиче реалисти-
чан тип правде, који је, у суштини, идентификован са моћи: „Ја тврдим да 
правично није ништа друго него оно што користи јачему.“7 Глаукон заступа 
уговорну правду, јер сматра да се заједничким животом дошло до тога „да 
они људи који нису могли неправду од себе одбити нити је другоме наносити, 
схвате да ће за све бити најбоље ако се договоре да убудуће неправду не чине 

4 Горкий, Собрание сочинения, том 15, стр. 72, према: Вопроси философии, 8/1991, „Наука“, 
Москва, стр. 58. 

5 Glenn Vernon, Sociology of Religion, Me Graw-Hill Book Company, New York, 1962, p. 98.
6 Видети шире у: Милош ђурић, Историја хеленске етике, БИГЗ, Београд, 1976, стр. 52.
7 Платон, Држава, БИГЗ, Београд, 1976, стр. 16.
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и не трпе. Из тога су онда произишли закони и уговори, па је оно што су ти 
закони и уговори прописивали названо правичним.“8 

Платоново, пак, схватање правде уклопљено је у старогрчку категорију 
хармонизације – односно, за њега је праведно ако свако чини оно што му 
је својствено, а не да тежи разноликōм. Праведан је онај човек који ради у 
складу са својим унутрашњим животом, односно у сагласности са собом. То 
становиште су касније критиковали бројни мислиоци, проналазећи у њему 
темеље тоталитаристичких тенденција Платонове политичке филозофије. 
Посебно се, у том смислу, истиче анализа коју врши Карл Попер (Karl Popper) 
у свом познатом (двотомном) делу Отворено друштво и његови непријатељи 
(The Open Society and its Enemies). 

Идеју о правди као првој врлини, прихвата и Аристотел. У Никомаховој ети-
ци он истиче да су у праведности „скупљене све крепости“.9 Међутим, Аристо-
тел касније проширује то своје гледиште и, практично, говори о два различита 
смисла правде. Први се односи на све оно што је у складу са законом, односно 
третира правду као средишњу и најважнију врлину, која обухвата и све остале 
вредности. Други смисао се тиче схватања правде као посебне, уже вредности 
или врлине, различите од других. У њеној основи је поштено и једнако пона-
шање према другима. Док је у првом случају праведан онај који поступа по за-
кону, у другом је праведан онај ко учини добро дело према некоме из убеђења 
да ће то другоме одговарати или користити. Ова два значења могу бити кон-
традикторна у одређеним случајевима, јер једно исто дело може према првом 
тумачењу бити неправедно, а према другом праведно, и обратно.

Упркос овој потешкоћи, код Аристотела је значајно то што налази да се не-
правда састоји у присвајању нечега неприпадајућег. „Као засебан тип правде, 
Аристотел уводи у разматрање тип разменске или трговачке правде.“10 Она, у 
суштини, изражава принцип према којем свако треба да добије адекватну за-
мену за оно што даје. Према томе, код Аристотела уочавамо три основна облика 
правде: дистрибутивну, комутативну и трговачку, односно разменску правду.

Темеље овог схватања касније обнављају, надограђују или руше бројни 
представници различитих филозофских и теоријских праваца. Они при-
хватају Аристотелова објашњења или им се супротстављају, али скоро да не 
постоје тумачења ове значајне категорије, која у потпуности заобилази „фи-
лозофа“. чак ни хришћанским очевима и схоластичарима, како примећује 
Алф Рос (Alf Ross) у свом делу Право и правда (On law and justice), није било 
тешко да аристотеловско разликовање човека као чулног и разумног бића 
уклопе у хришћанско поимање тела и душе, односно овоземаљског света и 
краљевства божјег.

8 Исто, стр. 38.
9 Аристотел, Никомахова етика, Свеучилишна наклада Либер, Загреб, 1982, стр. 89. 
10 М. Матић, М. Подунавац, Политички систем, Институт за политичке студије, Београд, 

1994, стр. 204.
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У оквиру „теорије природног права“ (у учењима Хобса [Thomas Hobbes], 
Спинозе [Baruch de Spinoza], а нарочито Лока [John Locke] и Русоа [Jean-
Jacques Rousseau]), наглашеније долази до укључивања политичког феноме-
на у тумачење идеје правде. Америчка Декларација о независности, из 1776, и 
француска Декларација права човека, из 1789, најјасније промовишу то при-
суство кроз поставку о постојању универзалног и непроменљивог права, које 
је извор свих позитивних закона.

Универзални карактер људских права прокламују и други (новији) међу-
народни документи, пре свих Општа декларација о правима човека из 1948. 
године, као и међународни пактови о грађанским, политичким, економским, 
социјалним и културним правима (из 1966. године). Идеолошке вође великих 
револуција – америчке (Лок) и француске (Русо) – веровали су да човечан-
ством може завладати разум.

Идеје о ослобађању појединаца и њиховим неотуђивим правима чврсто 
улазе у политику са првим писаним уставима и до данашњег дана стоје као 
мотиви на које се позивају и најљући заштитници установљеног поретка и 
носиоци револуционарних преврата. Доба рационализма и просветитељства 
допринело је постепеном опадању утицаја теологије на друштвену мисао и 
на развој идеје правде без божје подршке и откровења. Она се, све више, везује 
за суштину људске природе, а њена реализација за договор разумних бића о 
устројству заједничког складног живота.

На тај начин, природно право добија свој директни израз у позитивном 
праву као резултату „друштвеног уговора“. Међутим, ако је свето порекло 
и могло да буде, бар донекле, гаранција праведности закона, „општа воља“, 
као његов основ, релативно брзо је изгубила своју покровитељску снагу. Због 
тога се суштина политичке правде све више помера ка релацијама пости-
зања равнотеже између слободе појединца и делатности политичких устано-
ва (Лок), односно према усклађивању појединачних и друштвених интереса 
(Хјум [David Hume]). 

Лајбницово (Gottfried Wilhelm Leibniz) поимање правде налази своје упо-
риште у хришћанској самилости, римској јуриспруденцији и Аристотеловом 
учењу о човеку као разумном бићу. Према његовом схватању, сâм уговор не 
може бити основ легитимности државе. Правда је појава одвојена од поли-
тичке моћи и снаге власти, јер би у супротном све моћне личности, па тако 
и тирани, биле правичне. Полазећи од Аристотелове класификације наука 
(метафизика, практичка и појетичка филозофија), Лајбниц везује феномен 
правде за политику као део практичке филозофије. Она није ништа друго 
него милосрђе мудрих људи, који се у свом деловању руководе разборитошћу 
и тежњом за остваривањем идеје добра.

Код њега је практично остварење правде распоређено по нивоима. Нај-
нижи степен је тежња да се очува мир. Следећи је настојање да се постигне 
срећа, односно да се свакоме чини само добро. Милосрђе, као највиши облик 
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људске правде, у суштини је човекова веза са божанском правдом, јер да није 
страха од божје казне, многе људске активности биле би знатно удаљеније од 
идеала праведности.

На трагу оваквог, у суштини индивидуалистичког концепта правде нала-
зи се и Кант (Immanuel Kant). Он прави разлику између моралности као ре-
гулатора унутрашњих односа и правде која усмерава спољашње активности 
појединаца у друштву. Заједница се разликује од индивидуалне самосвести 
њених чланова и састоји се од њихових међусобних слободних делатности. 
Та слобода је лимитирана индивидуалним слободама других и, у суштини, 
представља обележје праведности, док је моралност, као квалитет унутра-
шњег живота човека, ван домашаја политичких институција које кормиларе 
друштвом. На понашање индивидуе у заједници утиче само унутрашњи глас 
његове савести.

Кантовско схватање идеје правде представља још један елемент њене ме-
таморфозе, јер је сада човек стављен у улогу посредника између замишљеног 
идеала и практичног остварења. Кенигзбершки професор, међутим, и сâм уо-
чава да се таквим посредовањем не може достићи права суштина. Појединцу 
може послужити као узор и водиља једино „понашање тог божанског човека 
кога носимо у себи и са којим се поредимо...“ , иако његово „... савршенство 
никада нећемо моћи да достигнемо“.11

Покушаји да се правда уобличи у једну коначну дефиницију исто су тако 
јалови као и могућност њеног практичног остварења. То не значи да не 
постоје тежње да се, ближе или даље, приђе суштини овог значајног фено-
мена. Напротив, безброј одређења, најразличитијих научних и филозофских 
оријентација, формира богат хипотетичко-дескриптивни систем објашњења 
овог појма, у оквиру којег се испољавају различите, често противречне, па и 
супротне пројекције, детерминације и предвиђања њихових носилаца.

Настојање да се досегне нека „тврда“ дефиниција суштине категорије 
правде није научно оправдано, из више разлога, али су најзначајнији:

 – њена изразита вишезначност и мултидимензионалност: у појму прав-
де садржани су бројни рационални, али и ирационални елементи; она 
је логички и егзистенцијално веома повезана са идеологијом, рели-
гијом, моралом, обичајима; испољава се и доживљава и у индивиду-
алној и у друштвеној равни; предметно није једнозначно одређена као 
подручје истраживања неке конкретне научне дисциплине;

 – изузетна развојност и несталност категорије правде, која је, у оквиру 
људске цивилизације, доживела низ временско-просторних и логичко-
сазнајних метаморфоза, па се у различитим етапама односила на раз-
личите делове објективне стварности;

11 Имануел Кант, Критика чистог ума, наведено према: Хаим Перелман, Право, морал и 
филозофија, стр. 14.
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 – методолошка немоћ и несавршеност да се једна нестална и преобра-
жавајућа форма потпуно обухвати дефиницијом, која је, према својој 
суштини, статичка.

Лоцирање феномена правде у област науке о политици само делимично 
решава наведене проблеме, јер ни сама та наука није имуна на многе од њих. 
Средиште савремених теорија правде тиче се питања решавања њеног одно-
са према слободи појединца, једнакости грађана и живота заједнице. Три су 
основна стожера око којих се окупљају бројне стратегије које различито тре-
тирају позиције сваког темена наведеног троугла.

Либералне и неолибералне концепције полазе од могућности остваривања 
слободе индивидуе као основе реализације идеје правде у заједници. Ово 
схватање се ослања на идеју природних права, која су неотуђива и независна 
од било које државе и друштва. Очување индивидуалних слобода основни је 
критеријум постојања правде у држави. 

Улога минималне државе сведена је на веома уски круг функција зашти-
те природних права. На овој премиси су концепт људске заједнице градили 
софисти у петом веку пре нове ере, Русо у XVIII и Нозик (R. Nozick) у XX веку, 
позивајући се, првенствено, на принцип једнакости међу људима. Међутим, 
са исто толико аргументације писали су и аутори који су полазили од урођене 
неједнакости људи и од „природности“ појаве да јачи владају слабијима.

Природним правом и доктрином о уговорном карактеру власти правдана 
је и апсолутна власт (Хобс) и демократија (Русо), односно, њиме су се служи-
ли и они који су тежили консолидацији постојећег поретка (Хераклит, Ари-
стотел, Аквински), али и они који су заговарали револуционарне промене 
(Русо). „Као блудница, природно право је на располагању свакоме. Не постоји 
идеологија која се не може бранити апелом на природно право.“12

Плуралистичка и неоплуралистичка концепција, у суштини, правду сма-
трају првенствено друштвеном категоријом. Теоријски радови овог усме-
рења настоје да дају одговор на питање: да ли различити људи могу живети 
у друштву које сви могу сматрати праведним? За разлику од неолибералних 
схватања, према којима појединци од заједнице добијају награде аналогне 
њиховим индивидуалним способностима, представници неоплуралистичких 
концепција сматрају да способности и талент нису власништво појединаца, 
већ заједничко добро друштва.

Како истиче Џон Ролс (John Rawls), „веће жеље оних који су боље ситуира-
ни, праведне су само ако су део система који побољшава очекивања оних 
са најскромнијим могућностима“.13 На тај начин настоји се да друштво буде 
резултат сагласности свих његових чланова, а не само одређених делова и 
слојева. Пренаглашавање човекове припадности колективу и улоге коопера-
ције и координације у друштву основна је замерка овим схватањима, која 

12 Алф Рос, Право и правда, ЦИД, Подгорица, 1996, стр. 294. 
13 John Rawls, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge, 1971, p. 5.
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се појављује од Платона, Хобса, Макијавелија (Niccolo Machiavelli) и Хегела 
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) до Берка (Edmund Burke) и Ролса.

Суштина треће значајне концепције о правди испољава се у покушају да 
се превазиђу слабости прве две, односно у настојању да се правда посматра 
као комплексна категорија, која зависи и од индивидуалних својстава чла-
нова заједнице, али и од целине узајамних односа у њој. Како истиче најзна-
чајнији представник ове стратегије, Мајкл Волзер (Michael Walzer), правда 
је „људска конструкција и тешко се може формирати само на један начин“.14

Сâм социјални процес дистрибуције правде знатно је сложенији него што 
то истичу класичне теорије и он мора да уважава укупне основе културно-ис-
торијских достигнућа једне политичке заједнице. С друге стране, полазиште 
екстремног егалитаризма, по којем су сви људи једнаки у свим ситуацијама, 
у пракси доводи до супротних ефеката, односно до суштинске неједнакости 
међу њима.

Настојање да се и у области друштвене правде истакне плуралистички ка-
рактер друштва, уз истовремено очување индивидуалности сваког појединца, 
вредно је пажње и на неки начин је исконски задатак политике од Сократа до 
данашњих дана. Међутим, потпуно регулисање напетости између слободе и 
поретка у досадашњој људској пракси још није достигнуто и стоји као трајно 
настојање науке о политици. Ова концепција се често назива „цивилни ре-
публиканизам“ или „плуралистички републиканизам“ зато што, како истиче 
Волзер, само „различити резултати за различите људе, у различитим сферама 
творе праведно друштво“.15

Модел комплексне правде, такође, наилази на бројне критике, али се 
главне замерке односе на чињеницу да је он углавном мотивисан жељом за 
остваривањем правде и да „етичким релативизмом“ у основи разара „базич-
ни консензус“, без којег нема друштва утемељеног на принципима правде 
(Дворкин).16 Такође, превелико очекивање од јавног живота грађана, од пр-
венства правде и од аутономије демократског процеса одлучивања у друштву 
звучи поприлично утопистички, како за све досадашње системе, тако и за 
савремене услове.

Почев од појединачних спорова па до разлика у стратешким третирањима 
правде, може се закључити да су схватања о њој веома различита и да сва-
ко има одређене аргументе који се могу прихватити, али и слабости које се 
ни теоријски, а посебно практично не могу одржати. Правда је универзална 
вредност и општеприхваћена категорија, иако се под овим појмом подразу-
мевају веома различите, често и супротне појаве.

14 Michael Walzer, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Basic Books, New York, 
1983, p. 5.

15 Мајкл Волзер, цитирано према: Група аутора, О правди и правичности, Дом културе 
Студентски град, Београд, 1995, стр. 130.

16 М. Матић, М. Подунавац, Политички систем, стр. 214.
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Историјско обележје правде јесте променљивост. То је категорија која је у 
сталној транзицији, зависној од безбројних чинилаца, субјеката и феномена 
који се појављују у процесу настајања и нестајања низа материјалних и ду-
ховних вредности. О исконској несигурности човека у погледу стварног функ-
ционисања праведних односа говори и чињеница да су Хелени, сем богиња 
правде (Дика и Темида), имали и Адикију – богињу неправде, која је у свим 
етапама развоја човечанства, такође, имала прилично богату паству.

Из аспекта филозофске антропологије, сви људи су подједнако способни 
и за правду и за неправду. Подела друштава на касте, класе, расе, нације итд, 
као и њихов различит статус, поуздано говоре да потенцијалима правде и 
неправде подједнако располажу и заједнице људи.

„Свашта видјех за време таштине своје: 
праведника који пропада у правди својој, 
и безбожника који дуго живи у својој злоћи“,

стоји у Књизи проповједниковој.17

Насупрот мишљењима старих Грка и Римљана о природној правди, или 
правди природе, и ставовима софиста о етичким својствима природе, бројни 
теоретичари истичу да правда и правичност не постоје ни у друштву ни у 
природи. „Свака структура неорганске и органске материје искључује прав-
ду у целини. Физичка природа не познаје правичност. Какву правду можете 
тражити у сили гравитације или у драконској субординацији генских низова 
живе материје, у којима влада одсуство могућности било какве алтернативе – 
осим оне наредбодавне која налаже да се синтетише одређени фермент или 
изврши биохемијска реакција.“18

Морална правда, према којој је праведно дати другоме више него што сам 
добијаш, вероватно никада неће бити доминантна у друштву, јер је човек, 
иако хумано, ипак биће интереса, који се не могу у потпуности подредити 
другоме. Можда је то последица историјске младости човечанства, јер, како 
истиче Јунг, „човек је само релативно мало хиљада година провео у култи-
висаном стању, а многе стотине хиљада година у некултивисаном“.19 Или је 
суштина ипак у индивидуалном склопу људског бића. „људе је“, упозорава 
Меша Селимовић, „лакше наговорити на зло и на мржњу него на добро и 
љубав. Зло је привлачно и ближе је људској природи. За добро и љубав треба 
израсти, треба се помучити.“20 

Због свега тога, тешко је поверовати у пуну земаљску делотворност божан-
ске правде. Ради блаженства после смрти, верник је спреман да другоме ус-
тупи све што је овоме од користи, сматрајући да иметак, па ни сâм живот, 

17 Свето писмо Старога и Новога завјета, Библијско друштво, Београд, 1973, стр. 514.
18 Ј. Тошевски, Правда и сексуалност – женски аспекти правде, у: Група аутора, О правди и 

правичности, стр. 212.
19 К. Г. Јунг, према: Е. Ћимић, Политика као судбина, Младост, Београд, 1981, стр. 166.
20 М. Селимовић, Тврђава, „Отокар Кершовани“, Ријека – Слобода, Београд, 1975, стр. 225.
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нису његово власништво, већ дар божји. Међутим, ниједан религијски пра-
вац нити верска заједница у свету не могу све људе учинити спремним да 
најискреније прихвате овакве поставке и да их у пракси примењују.

Остају, дакле, одређени облици социјалне правде, коју могу, у извесном 
степену, створити сами чланови конкретне заједнице. Ти облици се, начелно, 
своде на тежњу за постизањем једнакости странака сходно онтолошком зако-
ну равнотеже као једном од стожера на којем опстаје универзум. На тај начин 
се и комутативна и дистрибутивна правда испољавају као настојање да се за 
уложену једну вредност добије одговарајућа противвредност, било у односу 
појединац–појединац, или на релацији индивидуа–друштво.

Главни проблем је, наравно, како измерити колико је ко уложио, јер је про-
цена тих вредности пре свега субјективне природе. Свака страна која улаже 
нешто своје и од друге добија накнаду, по правилу, сматра да је у том процесу 
неправедно закинута.

Бројне форме политичке правде (државна, законска, правна, партијска, 
административна, судска, полицијска, радничка итд.) у читавој историји 
људске цивилизације биле су оптерећиване тежњом појединих слојева да, уз 
помоћ идеологије и политичке моћи, обезбеде привилегован положај у сис-
тему који ће од већине бити прихваћен као праведан. У том смислу се по-
литичка правда, заиста, показује само као право јачега или као „демагошка 
правда“. Како добро уочава Паскал (Blaise Pascal), „правда је без силе немоћ-
на“, а „сила је без правде насилничка“, јер оне могу да опстану само у сим-
биози, обезбеђујући узајамни легитимитет. Сви законодавци у свету схватају 
да се правда мора изнуђивати јер је страх највећи разлог поштовања закона. 
Због тога је за Вилхелма Вунта (Wilhelm Wundt) табу најстарији и најидеал-
нији закон човечанства. Његово поштовање било је безрезервно и опште, јер 
се заснивало на јаком страху од смрти који је потенцијалног преступника 
нагонио да стално и строго пази да не повреди прихваћена правила. Непри-
косновеност табуа заснивала се на метафизичким, непознатим силама, које 
човеку нису остављале могућност наде у самилост.

Насупрот томе, савремени закони не могу бити обезбеђени толиком сна-
гом поштовања, јер су силе које га подржавају (правне санкције) познате и 
саставни су део људске заједнице. Због тога и због чињенице да се њоме уго-
ворно регулише размена материјалних добара која се могу изразити зајед-
ничким еквивалентом – новцем – једино правна правда остаје као потен-
цијал најближи остварењу.

Из свега наведеног може се закључити да правда, иако спада у традицио-
налне и општеприхваћене врлине, у суштини има утопијски карактер. Она 
се сврстала у ред оних племенитих категорија друштвеног и политичког жи-
вота које, вероватно, никада у потпуности неће бити достигнуте, али ће увек 
утицати на свест људи да при обликовању својих заједница, поред осталих, 
уважавају хуманитарна и демократска начела. 
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Постојање бројних пројекција и дефиниција правде не дају човеку нимало 
више наде за њено практично остварење, као што му то није дало ни преду-
го сећање на њену ранију (не)реализацију. У условима савремене друштвене 
организације, у којима се политички феномен све мање испољава као етичка 
категорија, а све више постаје занатска вештина у којој „етос више није кри-
тичко мерило за кратос...“,21 сваки друштвени субјект мора имати у виду да је 
правда мутни зрачак наде, за чији део свако мора непосредно да се избори.
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JUSTICE AND JUSTNESS 
BETWEEN UTOPIA AND ILLUSION

Summary: The concept of justice is one of the most universal ones in the 
domain of social thought which is used for interpreting different modes of 
man’s activities. In spite of that, when dealing with the meaning of this con-
cept, we are faced with numerous disagreements and explications.
One of the reasons for this is the fact that the essence of justice and just-
ness was the issue of contemplation for thinkers (philosophers) of the most 
diverse theoretical, ideological and axiological orientations: religious, philo-
sophical, political, psychological, biological, judicial, etc.
Trying to achieve a „strict“ definition for the category of justice is not scien-
tifically vindicated from many reasons, and most important are:
– its explicit ambiguity and multi-dimensionality,
– the category of justice being extraordinarily subject to evolution and in-

consistency due to which it has undergone many metamorphoses pertain-
ing time and space, logic and cognition, in the long range of human civili-
zation,

– methodological impotence and imperfection in attempts to comprise an 
instable and transformable form into definition, which is, per se, statical.

Basically, we can conclude that justice, although a representative of tradi-
tional and generally recognized virtues, has mainly utopian character. It 
belongs to one of those noble categories of social life which will, probably, 
never be completely attained, but will always influence men’s conscience to 
respect the highest humanitarian and democratic principles, when creating 
their communities.
Many projections of the justice concept that can be found in literature give 
us little hope that its principles will be accomplished in practice. After all, our 
remembrance of its eternal (non)realization only confirms it.
Nowadays, in the majority of contemporary systems, justice is nothing but a 
dim trace of hope, part of which each individual or group has directly to fight 
for.
Key words: justice, justness, citizen, community, political system, state, con-
ception
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ТРГОВИНА љУДИМА КАО ПРОБЛЕМ  
љУДСКЕ И НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак: До експанзије трговине људима на територији Републике Ср-
бије дошло је у последњој деценији XX века. У то време се Србија су-
очавала са структурном кризом у политичкој, економској, нормативној, 
етичкој, социјалној и укупној безбедносној сфери друштвеног живота. 
Уз то, национални систем безбедности није био ни организационо, а ни 
функционално спреман да одговори на новонастале изазове и претње. 
Околности тако деградиране националне и људске безбедности довеле 
су до развоја трговине људима. Дисфункционалност система безбед-
ности резултовала је додатним урушавањем безбедности откривених 
жртава, које су накнадно лишаване основних људских права. Ситуација 
је таква да нарушена људска безбедност бива истовремено узрок и по-
следица трговине људима.
У раду је приказан теоријски оквир негативних ефеката трговине људи-
ма на људску безбедност и стање трговине људима у Србији крајем XX 
и почетком XXI века. 
Кључне речи: трговина људима, Република Србија, људска безбедност, 
национални систем безбедности

УВОД

Глобализација је у својој свеобухватности, сажимајући простор и време, 
постојеће људске активности пренела на виши ниво. Са ширењем пословних 
мрежа националне границе постају порозне за проток људи, робе, идеја... 
Поред неспорно пожељних аспеката, глобализација има и своје негативне 
ефекте. Неадекватна институционална инфраструктура, чији домети, 
углавном, остају унутар националних граница, није у стању да се носи са 
негативним глобалним појавама. 
Криминал је максимално профитирао од либерализације прекограничних 
активности. Док су институције ограничене законима и протоколима, 
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криминалним организацијама је довољан само интерес за ширење мреже 
својих активности. Максимално користећи потенцијал савремених техно-
логија, криминалне мреже своје активности, са националног и регионалног 
нивоа, издижу на глобално тржиште. Закон великих бројева доводи до финан-
сијског јачања криминалних организација, које по снази превазилазе многе 
земље у развоју. Једна од области која је најпрофитабилнија за криминогене 
структуре јесте и трговина људима. Пракса која никада није прекидана још од 
доба робовласништва добија нове форме.

ТЕОРИЈСКО ОДРЕђЕЊЕ ФЕНОМЕНА

Трговина људима је сложена друштвена појава заснована на институцијама 
ропства и експлоатације, односно на поступању према човеку као да је роба 
или ствар. Циљ таквог понашања је експлоатација радне снаге, знања и 
вештина, телесног и полног интегритета и идентитета људи ради задовољења 
личних или туђих нагонских, здравствених или емоционалних потреба, или 
ради стицања директне или индиректне материјалне користи за „трговце 
људима“ или другог интереса.1

Ова појава се данас с правом сврстава у ред најозбиљнијих и најтеже ре-
шивих изазова и претњи безбедности појединца, друштва, државе и међуна-
родне заједнице. Тешко је реалистично саглéдање свих димензија овог об-
лика транснационалног организованог криминала. Према подацима Међу-
народне организације за миграције, глобалном мрежом трговаца људима 
годишње је обухваћено преко осамсто хиљада особа у прекограничном про-
мету.2 Такође постоје процене да укупни број жртава трговине људима (пре-
когранични и унутар националних граница) – тзв. тамна бројка – износи чак 
шест милиона жртава годишње, а да се око двадесет седам милиона људи 
налази у неком од видова ропског положаја.3 Око 80% жртава међународне 
трговине људима чине жене и деца, а чак до 50% су малолетници.4

1 Види: Мијалковић, С.: Теоријско одређење појма трговине људима, Наука–безбедност–
полиција, број 2–3/2004, Полицијска академија, Београд, 2005, стр. 172–192; у теорији, а још 
чешће у пракси, уместо синтагме трговина људима често се користе синтагме „секс-
трефикинг“, „трговина белим робљем“ и „незаконита/криминална трговина људима“. 
Термином ѕex trafficking означава се трговина људима с циљем сексуалне експлоатације 
жртава, што је само један од видова испољавања ове појаве. Појам белог робља такође је 
ужег обима и подразумева трговину белим женама с циљем сексуалног експлоатисања. 
Ова, као и синтагма црно робље имају сексистички, анахрон и дискриминаторски 
призвук. Синтагма илегална (криминална) трговина људима потпуно је бесмислена, јер 
не постоји легална, правно дозвољена трговина људима.

2 http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/by-theme/regulating-migration/counter-trafficking
3 Николић, Д.: Трговина људима као тешки облик криминалитета, Тешки облици 

криминала, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Виша школа 
унутрашњих послова, Београд, 2004, стр. 290, 295.

4 Trafficking in Persons Report, 2006, Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking 
in Persons, June 5, 2006, са званичног сајта америчке амбасаде у Београду, http://belgrade.
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Званичници Европола тврде да је у трговину децом с циљем илегалног 
усвајања на глобалном нивоу укључено више од милион деце, чиме се оства-
рује противправни профит већи од милијарду долара годишње.5 Подаци 
Међународне организације рада потврђују ове процене, додајући да се у сва-
ком тренутку у свету око дванаест милиона и триста хиљада особа налази на 
принудном раду, ропском раду, принудном дечјем раду и у сексуалном роп-
ству. Само током 2000. године око пет милиона и седамсто хиљада деце било 
је експлоатисано кроз присилни или ропски рад; милион и осамсто хиљада 
деце експлоатисано је кроз проституцију и порнографију, а милион и двеста 
хиљада деце било је предмет трговине.6

Трговином људима се само у Европи стиче противправни приход у износу 
између седам милијарди и тринаест милијарди долара годишње, од чега око 
седам милијарди долара од проституције жртава. На годишњем глобалном 
нивоу сексуалном експлоатацијом жртава трговине људима остварује се про-
фит од око шездесет милијарди евра,7 с тим што неке процене указују на им-
позантних петсто седам милијарди долара.8 То је за 400% више него почетком 
деведесетих година, те у финансијском смислу представља изједначење са 
профитом од „нарко-криминала“.9 Тим профитом неретко се допунски фи-
нансира целокупан организовани криминал у земљама и регионима које се 
суочавају с овом активношћу. Зато се „сектор трговине људима“ најбрже раз-
вија и заузима значајно место на илегалним тржиштима транснационалног 
организованог криминала.10

љУДСКА БЕЗБЕДНОСТ  
КАО АЛТЕРНАТИВНИ КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ

Експанзија „модерног ропства“ негативно се одражава на безбедност људи, 
држава, региона, али и на глобалне процесе. Финансијски потенцијал 
криминалних организација омогућава им политичку моћ преко утицаја на 
локалне управљачке структуре, али и финансирање политичких кампања 

usembassy.gov/policy/reports/060605.html, од 1. априла 2007. године.
5 2005 EU Organized Crime Report – Public version, Europol, The Hague, 25 October 2005, p. 16.
6 Наведено према: Насиље над децом – Студија Генералног секретара Уједињених нација, 

Организација Уједињених нација, Београд, 2007, стр. 10, 20.
7 Leclair, G.: Europol / X Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement 

des délinquants, Vienne, avril 2000. Наведено према: Dusch, S.: Le trafic d'êtres humains, 
Presses Universitaires de France, Paris, 2002, p. 109.

8 Трговина људима – наш одговор: приручник за вршњачку едукацију, Друштво Црвеног 
крста Србије и Црне Горе, Београд, 2006, стр. 5.

9 Global Programme Against Trafficking in Human Beings, United Nations – Office for Drug 
Control and Crime Prevention, New York, 1998.

10 EUROPOL: Trafficking of Human Beings for sexual Exploitation in the EU: A Europol Perspecti-
ve, са званичног сајта Европола: www.europol.eu.int, oд 1. априла 2007.



[196] Годишњак ФБ 2011.

њихових кандидата. Имајући у виду моћ и бескрупулозност криминалних 
организација, њихово постојање и активности се директно рефлектују на 
безбедност људи који су на мети или у непосредном окружењу криминалног 
миљеа. С обзиром на величину и озбиљност структура које су у прилици да 
ангажују и високообразоване кадрове, о криминалним организацијама данас 
не можемо да размишљамо у категоријама гангстера из филмова холивудске 
продукције. 

Постоје ситуације у којима се ствара привид нормалности у односу на ок-
ружење, а простор под контролом користи као база за обављање криминал-
них активности у непосредном окружењу и/или широм планете. За саглéдање 
опасности од савременог глобализованог криминала као добар аналитички 
оквир може да послужи концепт људске безбедности. Класични приступ без-
бедности не поседује довољно софистициране механизме и методологију 
којом би могао да на адекватан начин обради и анализира савремене безбед-
носне проблеме.

С обзиром на то да је предмет овог рада утицај трговине људима на стање 
безбедности људи, треба указати на чињеницу да нарушена људска безбед-
ност доприноси развоју трговине људима, која, с друге стране, још више 
деградира безбедност људи. Разумевање контекста и односа између стања 
безбедности људи и праксе трговине људским бићима захтева краће упозна-
вање са концептом људске безбедности.

Први свеобухватан приказ концепта људске безбедности дат је у Извештају 
о људском развоју из 1994. године. UNDP је покушао да безбедност људи при-
каже као однос претњи и угрожавања основних људских вредности животу, 
здрављу, личној сигурности и људском достојанству. Детерминанте људске 
безбедности су економска безбедност (довољан и стабилан извор прихода); 
безбедност животне средине (загађеност и деградација животне средине); 
здравствена и прехрамбена безбедност (доступност и квалитет здравстве-
не заштите; здравствени статус људи; доступност и квалитет прехрамбених 
артикала; куповна моћ људи); образовање (могућности за образовање; ниво 
образованости; корелација образованости и могућности запослења); социјал-
на сигурност (стабилност породице; квалитет становања; квалитет живота у 
локалној заједници; културни идентитет и етички кодекс заједница); поли-
тичка и институционална безбедност (развијеност и заштићеност људских 
права; утицај политике на квалитет живота грађана; улога органâ формалне 
социјалне контроле); и лична и колективна безбедност (развијеност крими-
нала и аутодеструктивних појава, њихов утицај на безбедност људи).11

Свака од наведених области може путем разрађене методологије да се 
анализира помоћу адекватних индикатора.

11 Опширније у: Индикатори људске безбедности у Србији – Извештај за 2004, Факултет 
цивилне одбране Универзитета у Београду, Београд, 2005, стр. 11–22.
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ИМПЛИКАЦИЈЕ ТРГОВИНЕ љУДИМА  
НА НАЦИОНАЛНУ И љУДСКУ БЕЗБЕДНОСТ 

Саглéдање штетних ефеката трговине људима, као и код других сличних 
појава, веома је сложено. Разлог је што исте појаве често узрокују различите 
последице или последице различитог интензитета. Степен угрожености 
људске безбедности зависи од обима и интензитета појава угрожавања, али 
и од степена и квалитета њихове интеракције са другим појавама. Међутим, 
оно што се несумњиво може идентификовати јесте објекат напада, односно 
вредност или добро које се при том непосредно или посредно угрожава. У 
том смислу, интересантно је тумачење корелације трговине људима и људске 
безбедности Организације за европску безбедност и сарадњу.

Наиме, Канцеларија за демократске институције и људска права Органи-
зације за европску безбедност и сарадњу закључује да је трговина људима 
„тесно повезана“ са социо-економским проблемима, миграционим и норма-
тивноправним проблемима, делатностима организованих криминалних гру-
па, нарастајућим угрожавањем људских права, игнорисањем, омогућавањем 
или чак профитирањем полиције, влада или имиграционих служби од трго-
вине људима у неким земљама чланицама ОЕБС-а. Пре него што се приступи 
решавању ових безбедносних изазова и претњи, иначе глобалних размера, 
морају се сагледати и идентификовати њихови узрочно-последични момен-
ти, и то кроз три димензије: људску (хуману), економску и безбедносну:12

– људска димензија овог проблема везује се првенствено за кршење људ-
ских права и угрожавање владавине права, јер већина држава није 
конципирала посебне стратегије за превенцију и сузбијање трговине 
људима, односно за заштиту жртава – значи, државе саме крше људска 
права жртава тиме што не спречавају њихову виктимизацију, односно 
тиме што своје законодавство користе како би их кажњавали, уместо да 
их заштите и пруже им помоћ;

– економска димензија трговине људима односи се на њену етиолошку 
компоненту, при чему се неповољни чиниоци економске транзиције, 
пре свега сиромаштво и незапосленост,13 идентификују као доминант-
ни узроци или услови њеног настанка; и

– безбедносна димензија трговине људима огледа се у угрожавању без-
бедности и процеса демократизације земаља (тзв. транзицијских де-
мократија) организованим криминалом и корупцијом. Наиме, по-
тврђена веза трговине људима и организованог крими нала, као и ор-

12 Trafficking in Human Beings: Implications for the OSCE, OSCE – ODIHR Background Paper, 
Warsaw, 1999, pp. 4–5, 24–30, 53.

13 Сиромаштво је логична последица економске глобализације и транзиције: неколико 
стотина мултинационалних компанија поседује 80% светског капитала, док 85% 
светског становништва живи од 20% светских прихода. Милашиновић, Р.: Ренесанса 
империјализма – савремена империјалистичка стратегија, Југоарт, Загреб, 1987, стр. 24.
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ганизованог криминала и корупције, доводи у везу трговину људима 
са коруп цијом којом се поткопавају демократске институције и влада-
вина права. Слабе и корум пиране државне институције и неадекват-
на законска легислатива онемогућавају владама успешно супротста-
вљање трговини људима. Осим тога, тзв. потенцијално-конфликтне, 
конфликтне и постконфликтне државе подложније су настанку овог 
безбедносног проблема.

Ова теза је потврђена више пута пре него што је 2003. године, Страте-
гијом ОЕБС-а за суочавање са претњама безбедности и стабилности у XXI 
веку,14 трговина људима и званично дефинисана као једна од најозбиљнијих 
претњи људској безбедности и стабилности земаља и региона у новом миле-
нијуму. Нарочито је наглашена веза ових облика криминала са тероризмом, 
што се такође одсликава на људску безбедност. Европол упорно указује на 
то да је трговина људима, нарочито са подручја Косова и Метохије, један од 
најозбиљнијих претњи безбедности Европске уније.15 То је и био повод да се, 
Стратегијом одбране Државне заједнице Србија и Црна Гора, организовани 
криминал и трговина људима сврстају међу најозбиљније не-војне изазове, 
ризике и претње за безбедност земље и грађана.16 

На основу изнетих констатација долазимо до премисе да је нарушавање 
људске безбедности истовремено узрок и последица трговине људима: без-
бедност људи постоји када су живот, физички интегритет, достојанство, здра-
вље, социјални и економски положај, правна сигурност и други релевантни 
чиниоци заштићени у том степену да се људска бића могу несметано развија-
ти и слободно испољавати своју личност. То се може потврдити саглéдањем 
корелација поменутих детерминанти људске безбедности загарантованих ос-
новним људским правима17 и ефеката трговине људима на жртве и чланове 
њихових породица.

Незапосленост и сиромаштво потенцијалних жртава неретко су последи-
ца дискриминације на националној, верској, расној или полној основи18 (кр-

14 Министарски савет ОЕБС-а, Мастрихт, 1–2. децембар 2003. године, у: 30 година ОЕБС-а: 
збирка одабраних докумената, Мисија ОЕБС у СЦГ, Београд, 2005, стр. 151.

15 EUROPOL: The Threat from Organized Crime, са званичног сајта Европола: www.europol.
eu.int, од 1. aприлa 2007.

16 Службени лист СЦГ, број 55/2004.
17 људска права су природна, изворна, универзална и неотуђива права, која појединац 

поседује самим тим што је људско биће. То је „скуп принципа, стандарда и норми 
којима је циљ заштита човека, његовог достојанства и обезбеђење животних услова који 
му омогућавају да задовољи и развије своје духовне и биолошке потребе“. Аврамов, С.; 
Крећа, М.: Међународно јавно право, Савремена администрација, Београд, 1999, стр. 305.

18 Државе чланице обавезне су да предузимају све потребне мере, укључујући и законодавне, 
ради сузбијања свих облика трговине женама, као и искоришћавања проституције, члан 
6 Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW), Резолуција 
Генералне скупштине Уједињених нација број 34/180, од 18. децембра 1979. године. 
Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, број 11/1981.
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шење грађанских права на једнакост), или последица неефикасне економске 
и социјалне функције државе (кршење економских права на рад и запослење, 
социјалних права на социјално обезбеђење, културних права на образовање). 
Насиље у породици и на радном месту, којим се крше основна грађанска пра-
ва, и пасивност државе разлози су што велики број девојака и младих жена 
жели да напусти не само своју породицу или радно место него и земљу. Ује-
дињене нације су заузеле став да је трговина људима облик тешког насиља и 
обавезале су чланице да, ради превенције, без одлагања и свим средствима 
усвоје политику елиминисања насиља над женама.19 Такође, кршење основ-
них грађанских права и хуманитарног, првенствено Женевског права – као по-
следица политичких криза, грађанских ратова, верских и етничких сукоба – 
подстиче трговину људима и илегалну миграцију.

Немогућност запослења, социјална неједнакост, сиромаштво и више него 
скромни социјални програми држава бившег реал-социјализма намећу ста-
новништву да се баве криминалом или да мигрирају у економски развијеније 
државе као једине могућности да преживе. Таква је ситуација и са земљама 
у којима су изражени оружани конфликти, политичка, верска, национална 
и расна дискриминација, егзистенцијални страх од политичких промена 
и политичких прогона, репресивног законодавства или репресивне праксе 
владе. Међутим, богате државе према грађанима таквих земаља најчешће 
примењују рестриктивну имиграциону политику и рестриктивну политику 
давања азила. Тиме се богате државе штите од илегалних миграција, кријум-
чарења миграната и међународне трговине људима. То свакако представља 
облик дискриминације и грубог кршења људских права на слободу међународ-
ног кретања, запослења и настањивања.20 Такво стање управо стимулише бу-
дуће илегалне мигранте да се за помоћ око уласка у жељену земљу обрате ор-
ганизованом криминалу, који ће их прокријумчарити илегалним каналима.21 
Том приликом мигранти често остају без докумената и падају у тзв. „дужнич-
ко ропство“, постајући предмет бескрупулозне трговине и експлоатације. 

људска безбедност се у процесу трговине људима угрожава кроз примар-
ну, секундарну и терцијарну виктимизацију.22 Примарна виктимизација је 

19 члан 2 Декларације о елиминацији насиља према женама (DEVAW), Резолуција Генералне 
скупштине Уједињених нација број 48/104, од 20. децембра 1993. године. Слични су 
ставови изложени и у поглављима 113–130 Платформе за акцију IV светске конференције 
о женама, Пекинг, A/CONF 177/20 од 15. септембра 1995. године.

20 О неким аспектима овог проблема опширније у: Koser, K.: Asylum Policies, Trafficking and 
Vulnerability, International Migration, Special Issue 2000/1, IOM, 2000, pp. 91–111; слична је пракса 
нашег система безбедности. На пример, током 2005. године Република Србија је превентивно 
ускратила издавање виза за четири хиљаде подносилаца захтева из традиционалних 
земаља порекла жртава трговине људима. Trafficking in Persons Report, 2006.

21 Wijers, M.; Lap, C. L.: Trafficking in Women, Forced Labour and Slavery-like Practices (in 
Marriage, Domestic Labour and Prostitution), FATW and GAATW, Utrecht, 1997, p. 206.

22 Виктимизација, односно виктимогенеза, јесте процес у којем неко или нешто постаје 
жртва – Игњатовић, ђ.: Криминологија, Номос, Београд, 1998, стр. 4.
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процес у којем лице постаје жртва трговине људима. Секундарна виктими-
зација подразумева пооштравање примарне виктимизације због негативног, 
осуђујућег и стигматизујућег реаговања социјалне средине (тзв. остраки-
зам) и намерног или случајног третирања као преступника од стране органâ 
гоњења. Најзад, жртве трговине људима често по повратку у своју земљу опет 
регрутују или на други начин угрожавају исте криминалне групе које су их и 
примарно виктимизовале (терцијарна виктимизација, односно ревиктими-
зација). С обзиром на то да је виктимизација најчешће вишеструка, то је и кр-
шење људске безбедности вишеструко – односно, долази до кршења великог 
броја детерминанти људске безбедности, у већем обиму. 

Безбедност жртава трговине људима угрожена је од тренутка њиховог ре-
грутовања. Најчешће примењиване методе регрутовања потенцијалних жр-
тава у ланац трговине људима представљају: отмица лица (употребом фи-
зичке снаге, хипнозе, дроге, алкохола и сличних средстава); продаја лица 
од стране његове породице; злоупотреба немоћи лица и немогућности да се 
сама стара о себи; претња лицу; уцењивање и условљавање лица; злоупотреба 
тешких економских прилика другог; лажно обећање брака или нуђење добро 
плаћеног посла. Понуде се сервирају непосредно или преко одређених ме-
дија: новински, радијски и телевизијски огласи разних агенција или служ-
би (за проналажење послова, туристичких агенција, за склапање бракова, за 
студирање у иностранству, за манекене и фото-моделе итсл). чак и наизглед 
безопасне методе сервирања неистина о условима живота и рада у иностран-
ству узрокују тешке трауме изазване осећајем кривице и опште неверице.23

Сврха трговине људима јесте експлоатација жртава: радна; сексуална; иле-
галним усвојењем деце; принудним склапањем бракова; трговином људским 
органима или деловима тела; принудним учешћем у оружаним сукобима; 
принудом на вршење одређених криминалних радњи; и осталим, неспеци-
фичним облицима експлоатације – вршењем медицинских експеримената, 
присилном трудноћом, експлоатацијом у спорту, принудом на снимање од-
ређених насилних и бруталних сцена у филмовима и слично.24

Трговина људима представља један од најозбиљнијих глобалних здравстве-
них ризика. Такав приступ оправдан је последицама које за здравље жртава уз-
рокују објективни услови, околности и природа ових безбедносних проблема.25

23 Недавна истраживања показују да су жртве у највећем броју случајева веровале 
првој особи која их је врбовала, било да је реч о познанику, рођаку (некад и блиским 
члановима породице) или о агенцији која се оглашавала у медијима. Од укупног броја 
жртава којима је помогла Међународна организација за миграције (IOM) на Косову и 
Метохији 63% је врбовано верујући да ће радити добро плаћен посао, 12% је отето, а готово 
половину жена у мрежу трговине увукле су жене. Димчевска, А.; Јанковић, И.: Трговина 
људима изблиза, Beosupport, Београд, 2003, стр. 9, 13.

24 Детаљније у: Мијалковић, С.: Трговина људима, БеоСинг, Београд, 2005, стр. 200–238.
25 Став владе Сједињених Америчких Држава, која против трговине људима и кријумчарења 

миграната води до сада најопсежнију акцију у свету: www.state.gov/r/pa/ei/rls/33109.htm, 
од 16. септембра 2004; опширније у: The health risks and consequences of trafficking in women 
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Угроженост физичког и менталног здравља жртава трговине људима драс-
тична је, услед примене разних насилних метода ограничавања слободе кре-
тања, физичког злостављања, „сужавања свести и сламања отпора“ акутном 
или хроничном интоксикацијом психоактивним супстанцама, депривације 
задовољења основних физиолошких потреба, боравка у нехигијенским усло-
вима, сексуалне експлоатације од стране више клијената дневно, најчешће 
без коришћења заштитних средстава, насилног прекида трудноће, одузи-
мања органâ или делова тела и слично. Вишекратно и дуготрајно излагање 
физичком, сексуалном и емоционалном насиљу изазива интензиван страх, 
губитак контроле и осећај беспомоћности. Жртвама се најчешће не пружа ни 
основна лекарска помоћ.26 

Здравствени проблеми жртава трговине људима могу се сврстати у шест 
категорија: инфективне болести (ХИВ, сексуално преносиве болести и тубер-
кулоза); неинфективне болести (неухрањеност, болести зуба и болести коже); 
проблеми репродуктивне природе (принудни абортуси, високоризичне труд-
ноће и порођаји); злоупотреба психоактивних супстанци (алкохола, инха-
ланата, интравенозних наркотика); проблеми менталног здравља (депресија; 
посттрауматски стрес, самоубиство); и насиље (физичко и сексуално насиље, 
убиство).27

and adolescents findings from a Еuropean study including: Human Rights Analysis of Health 
and Principles for Promoting the Health Rights of Trafficked Women, London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, 2003; Мијалковић, С.: Трговина људима као глобални здравствени 
проблем, Свет рада – часопис за питања безбедности и здравља на раду, медицине 
рада и заштите животне средине за Југоисточну Европу, Еко-центар, центар за социо-
еколошка истраживања и документацију, број 2, Београд, 2005, стр. 334–349.

26 Услови живота и рада у „индустрији секса“ на Космету гнусни су, експлоататорски 
и налик ропству. Само 13,5% жена илегалних миграната и жртава трговине људима 
добија редовне исплате за услуге које пружа; 55% жена је физички, а 55% сексуално 
злостављано; већина девојака је присиљена на незаштићени секс, 40% жена је користило 
кондоме само повремено; 36% жена је било лишено медицинске неге, а само 10% имало 
је редовну медицинску негу. Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe – Current 
Situation and Responses to Trafficking in Human Beings in Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, Croatia, The Federal Republic of Yоugoslavia, The Former Yougoslav Republic of 
Macedonia, Moldova, Romania, UNICEF – UNOHCHR – OSCE – ODIHR, 2002, p. 96; за само 
једну ноћ у Новом Пазару је, током сексуалног експлоатисања једне девојке из Бугарске, 
шеснаест клијената заражено полно преносивим болестима. „Новопазарци у паници 
од проститутки са сидом“, Балкан од 6. јуна 2003. Двадесетједногодишња Олена Попик 
из Украјине, сексуално експлоатисана жртва трговине људима, умрла је 2. новембра у 
мостарској болници. Боловала је од тешког облика туберкулозе, сифилиса, хепатитиса Ц 
и била је инфицирана HIV-ом. Пре Босне и Херцеговине жртва је боравила на подручју 
Србије, Црне Горе и Хрватске. Експлоатисана је по хотелима и ноћним баровима, а 
дневно је имала у просеку по осам клијената, који најчешће нису користили заштитна 
средства. Познато је да су неки од њих били и бизнисмени, политичари и полицајци. 
Непосредно по саопштењу у медијима да је Олена умрла од тешких и полно преносивих 
болести, стотине мушкараца из Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије јавиле су се 
медицинским установама. Претпоставља се да су сексуалном експлоатацијом ове 
жртве наведене болести ширене годинама. „Заражена сидом, била са политичарима и 
бизнисменима“, Блиц од 5. новембра 2004.

27 Trafficking in Persons Report, 2006.
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Последице трговине децом разликују се према карактеру и тежини насиља. 
Могу бити краткорочне и дугорочне, али су често веома озбиљне и штетне. На-
сиље може довести до веће подложности доживотним социјалним, емоцио-
налним и когнитивним оштећењима, али и до понашања ризичног за здравље, 
као што су злоупотреба дрога и рано упуштање у сексуалне односе. Проблем 
менталног здравља и социјални проблеми деле исте симптоме, а манифестују 
се као анксиозност и депресивни поремећаји, халуцинације, поремећена рад-
на ефикасност, поремећаји памћења, те агресивно понашање. Рана изложе-
ност насиљу повезана је са каснијим обољењима плућа, срца и јетре, сексуално 
преносивим болестима и са смрћу фетуса током трудноће, као и са каснијим 
насиљем над интимним партнером и покушајима самоубиства.28

Најзад, жртве трговине људима (осим оних које побегну од „трговаца љу-
дима“, које „откупе“ чланови њихових породица или из неких разлога буду 
пуштене на слободу) често бивају пријављене субјектима безбедности, уми-
ру природном смрћу услед старости или болести, изврше самоубиство услед 
психичког слома или буду убијене због тога што су „непослушне“ или „непо-
требне“. Идентификовани су и случајеви убистава жртава од стране владиних 
служби: влада Бурме је рутински погубила жртве трговине људима заражене 
вирусом сиде које су се вратиле с Тајланда, тако што им је здравствено особље, 
с циљем „превенције ширења вируса“, убризгало инјекције цијанида.29 

Примарном виктимизацијом најчешће се крше права лица на физичку 
слободу, на физички интегритет, на здравље, на живот, на лично достојанство, 
на слободан избор земље боравишта и настањивања, као и на слободно на-
пуштање властите земље и враћање у њу, на приватност, на достојан животни 
стандард, на здравље, на рад, на права проистекла из радног односа, права 
на одговарајућу зараду и услове рада, права на имовину, права на слободно 
склапање брака, права на слободно рађање деце, права на слободу кретања, 
права на приватни живот, права на слободно сексуално опредељење и сек-
суалну слободу, права на заштиту од недобровољног подвргавања научним 
експериментима, права на приватност, права на живот и друга.

У стадијуму секундарне виктимизације, жртве трговине људима бивају 
откривене од стране државних органа који их санкционишу због илегалног 
боравишног статуса, због бављења проституцијом, али и због ослобађања тр-
говаца људима од одговорности за учињен злочин.30 Тиме се крше права на 

28 Наведено према: Насиље над децом – Студија Генералног секретара Уједињених нација.
29 Наведено према: Ковчо, И.: Организирани криминалитет: педофилија и проституција, 

Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Vol. 5, број 2, Хрватско удружење за казнене 
знаности и праксу, Загреб, 1998, стр. 665.

30 Апсурдне су ситуације у којима се жртве трговине људима кажњавају затворском казном 
у дужини од 15 дана и протеривањем из земље због бављења проституцијом, док се 
трговац људима који је организовало њихову експлоатацију кажњава истом санкцијом 
у дужини од 30 дана, такође због прекршаја (најчешће из области јавног реда и мира 
или радних односа). Опширније у: Николић-Ристановић, В.; Ћопић, С.; Миливојевић, С.; 
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правну сигурност и праведно поступање и права на делотворан правни лек у 
случају кршења права и слобода (презумпција невиности, право на приступ 
суду, право на поштено и правично суђење, право на одбрану, право на прав-
но средство, забрана поновног суђења, право на накнаду штете настале услед 
неосноване пресуде итд).

Осим тога, окружење жртве након њеног повратка кући према њој заузи-
ма специфичне ставове. Најрадикалнији су они који садрже осећај гађења 
и презира, који мисле да је „добила оно што је заслужила“ и сматрају да је 
лице сáмо криво за положај у којем се нашло. Жртва је тада стигматизова-
на и постаје предмет оговарања, избегавања, неприхватања и одбацивања, 
што код ње саме ствара осећај непожељности у датом окружењу.31 Новонас-
тале проблеме је често веома тешко решити. Тада се жртва повлачи у себе и 
постаје склона самоугрожавању, односно алкохолу, наркотицима и сличним 
пороцима. Такво стање код жртве често изазива психичке поремећаје, али и 
доводи до самоповређивања, па и самоубиства. 

Медији који често прате ток суђења „трговцима људима“ такође доприносе 
нарушавању менталног и угрожавању физичког интегритета жртава. Сенза-
ционалистички приступ, чији је крајњи циљ „ефект дневног тиража“, допри-
носи да медијски радници износе вести које шкоде истрази, угледу, здрављу 
и физичкој безбедности жртава и чланова њихових породица.32 То је супротно 
кодексу професионалне етике медијских радника.

Најзад, секундарна виктимизација често узрокује терцијарну виктими-
зацију, односно поновни повратак жртава у мреже трговине људима. У так-

Симеуновић-Патић. Б.; Михић, Б.: Трговина људима у Србији, Виктимолошко друштво 
Србије и Организација за европску безбедност и сарадњу, Београд, 2004, стр. 169.

31 Радећи ТВ емисију о трговини људима, новинари су ступили у контакт с једном 
ослобођеном жртвом. Прилог је снимљен у дворишту куће у којој је жртва становала, 
са широким кадровима куће, околине и града. Глас жртве је остао препознатљив. Лик 
жртве је сниман из полупрофила и није био замућен. Ови детаљи су били довољни да 
жртву идентификује њено социјално окружење. Након тога је морала да оде из места у 
коме је до тада живела и, без посла, застрашена и разочарана, да се одсели од породице, 
која јој је до тада била једина подршка. Исто тако, једна америчка ТВ компанија објавила 
је 2002. године причу о групи младих Албанки које су отете са улица албанских градова и 
присилно сексуално експлоатисане у Италији. Прича је снимљена пошто их је полиција 
открила и ослободила. Девојке скривеног идентитета о свом искуству су детаљно 
разговарале са ТВ репортерима пре него што су враћене у Албанију. Иако је прича 
емитована у САД, по повратку у Албанију девојке су поново отете и убијене. Декић, С.; 
Лековић, С.; Стојиљковић, М.; ђорђевић, Ј.; љубинковић, С.; Вукасовић, Т.; Анђелковић, М.: 
Трговина женама: приручник за новинаре, АСТРА, Београд, 2003, стр. 67, 70.

32 О етици медија опширније у: Дулић, Д.; Ромчевић, Б.: Етика – хрестоматија, Факултет 
цивилне одбране, Београд, 2002, стр. 303–306; драстичан пример потпуно промашеног 
медијског третмана случаја трговине људима је позната тзв. sex trafficking-афера у 
Црној Гори. Наиме, Молдавка С. ч. једна је од ретких која се усудила да сведочи у 
судском процесу покренутом против особа које су је злостављале (између осталог, и 
против заменика државног тужиоца Црне Горе). Суђење је изазвало велику медијску 
пажњу. Објављен је исказ жртве, а објављена су и имена особа које су је експлоатисале, 
објављене су свађе правних заступника, тужилаца и судија о појединостима афере. У 
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вим случајевима безбедност жртава бива угрожена на исти начин као и при 
примарној и секундарној виктимизацији. Међутим, уколико се сагледа ефект 
који кулминира у овој фази, онда он по обиму и разноврсности последица 
превазилази примарну и секундарну виктимизацију.

Овај облик угрожавања људске безбедности штетно делује и на чланове 
породица жртава трговине људима. Реч је, пре свега, о угрожавању њиховог 
психофизичког здравља, али и о настанку одређених облика самоугрожа-
вања (алкохолизам, наркоманија, самоповређивање, покушаји самоубиства 
и самоубиства). Познати су и случајеви угрожавања безбедности чланова по-
родице од стране криминалних група, као знак одмазде због бекства њихових 
рођака из мрежа трговине људима или због сарадње са полицијом. Угроже-
ност финансијске сигурности породице константна је, јер је много новца по-
требно за отклањање последица нарушеног здравља жртава, затим због трош-
кова путовања и потраге за несталим чланом, откупа члана или његовог дуга 
итд. Најзад, познати су и случајеви угрожавања физичке безбедности других 
лица, првенствено припадника криминалних група и организација, као по-
следица осећаја угрожености, безизлазности из проблема и немоћи њиховог 
решавања, што се, свакако, негативно одражава на безбедност породице. 

СТАЊЕ ТРГОВИНЕ љУДИМА У СРБИЈИ

У досадашњој безбедносно-криминалистичкој пракси33 у нашој земљи 
идентификовани су следећи облици трговине људима:

– трговина женама с циљем сексуалне експлоатације, радне експлоата-
ције и принудног склапања брака; 

– трговина децом с циљем просјачења, сексуалне експлоатације, принуд-
ног склапања брака, радне експлоатације и илегалног усвојења деце; и 

– трговина мушкарцима с циљем радне експлоатације.

Откривено је неколико случајева трговине женама односно девојкама с 
циљем принудног склапања брака, али су такви случајеви, због недостатака у 

случај су се укључиле и поједине политичке странке. На крају је правосуђе оценило да 
нема елемената за кривично гоњење, а жртва је додатно трауматизована, понижена и 
потпуно психички сломљена. Насловима попут „Секс на службеном путу“, „Молдавка 
није странкиња“, „Шкрипи кревет од политике“ и сличних жена која је преживела 
страшно насиље и одлучила да о њему проговори доживела је само ретрауматизацију. 
Када више није било интереса за сензационалистичке медијске иступе, овај случај 
нестао је са страница новина и са ТВ екрана као да се никада није ни догодио. Уместо 
да професионално прикажу случај, многи медији су злоупотребили ту прилику, 
занемаривши право јавности да буде тачно информисана и занемаривши заштиту 
права жртве. Исто, стр. 62-

33 Ова анализа извршена је на основу података садржаних у Извештају о трговини људима 
за 2004. годину (нацрт извештаја), МУП РС, Национални координатор за борбу против 
трговине људима, Београд, 27. јануар 2005; Стратегији за борбу против трговине људима у 
Републици Србији, Службени гласник РС, број 111/2006 и другим интерним документима 
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законском одређењу трговине људима, у зависности од околности извршења 
кривичних дела, третирани као трговина људима с циљем сексуалне експло-
атације или принудног рада.

Још не постоје конкретна сазнања о другим видовима и облицима трго-
вине људима. Истражују се пријављени случајеви из афере „крађа беба“ из 
породилишта у више градова Србије и прикупљају се сазнања о трговини 
људским органима, дечјој порнографији, сексуалном туризму, присилном 
кућном раду и другим облицима експлоатације. Забележени су и случајеви 
искоришћавања деце у порнографске сврхе и сексуалне злоупотребе деце у 
вези са применом савремене технологије, али није доказано да су повезани 
са трговином људима.

Поднето је и више кривичних и прекршајних пријава за извршене деликте 
који могу бити повезани са трговином људима, и то за кривична дела тада-
шњег Основног кривичног закона – Заснивање ропског односа и превоз лица 
у ропском односу (члан 155) и Посредовање у вршењу проституције (тзв. улич-
на и агенцијска проституција, члан 251); за прекршај одавања проституцији из 
области Закона о јавном реду и миру; за кривична дела из Кривичног закона 
– Искоришћавање малолетног лица за порнографију (члан 111а) и Запуштање 
и злостављање малолетног лица (члан 118), због принуде малолетних лица на 
просјачење. Осим тога, пријављен је и нестанак извесног броја женских лица 
старосне доби до тридесет година. Процентуално, велики број случајева није 
решен, а нестанак две особе у директној је вези са трговином људима.34

Због изузетне организованости криминалних група, али и интереса трго-
ваца људима да остану неоткривени, ова појава се тешко уочава. Од почетка 
2000. до краја 2010. године, Министарство унутрашњих послова поднело је 403 
кривичне пријаве против 724 лица због основане сумње да су извршили нај-
мање 575 кривична дела трговине људима (таб. 1).

МУП-а РС. Анализа био-физиолошких и социјалних обележја идентификованих 
жртава трговине људима написана је на основу Извештаја о раду 01. 01. 2002. – 30. 06. 
2005, Склоништа за жртве трговине људима Саветовалишта против насиља у породици у 
Београду, из 2005. године, и других интерних докумената МУП РС. Подаци се користе на 
основу сагласности аутора оба извештаја. Најзад, део података добијен је интервјуисањем 
госпође Весне Станојевић, директорке Саветовалишта против насиља у породици у 
Београду, и господина Митра ђурашковића, шефа Одсека за сузбијање илегалних 
миграција и трговине људима Одељења за сузбијање прекограничног криминала и 
криминалистичко-обавештајне послове у оквиру Управе граничне полиције (УГП) 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, почетком 2007. године. 

34 Две малолетне женске особе заврбовали су трговци људима на територији Србије и 
продали их ради сексуалне експлоатације на територији Босне и Херцеговине и Италије. 
Радници МУП-а Републике Србије су на основу прикупљених података лоцирали особе 
и пронашли их посредством ИНТЕРПОЛ-а. Разлози нестанка женских особа углавном су 
били поремећени породични односи, бекство из завода за васпитање деце и заснивање 
ванбрачне заједнице.
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Година Поднете кривичне 
пријаве

Број осумњичених 
лица

Број извршених 
кривичних дела

2000 41 57 52
2001 72 49 75
2002 31 47 62
2003 14 46 81
2004 24 51 24

2005 20 42 23

2006 37 84 37

2007 34 74 34

2008 32 81 35

2009 51 94 88

2010 47 99 64

Укупно 403 724 575

Табела 1. – Преглед мера које је полиција предузимала у супротстављању  
трговини људима од 2000. године до 2010. године35

Када је реч о територији Србије као земљи порекла, транзита или дести-
нације жртава трговине људима, може се рећи да се доминантна улога пе-
риодично мењала: током 2002. године, за 55% жртава које су боравиле у скло-
ништу Србија је била земља дестинације, а за скоро све остале земља транзи-
та. У 2003. години, Србија је за 55% жена смештених у склоништу била земља 
транзита или дестинације, а за нешто више од 30% земља порекла. У 2004. 
години, Србија је била земља дестинације или транзита за чак 75% жртава 
трговине људима, а за преосталих 25% земља порекла. Током 2005. године, Ср-
бија је за 60% идентификованих жртава била земља порекла, а за 40% земља 
транзита или дестинације. У 2006. години Србија је за 74% жртава била земља 
порекла, а за свега 26% земља транзита или дестинације. Најзад, у 2010. годи-
ни Србија је за невероватних 96% жртава била земља порекла, а за свега 4% 
земља транзита или дестинације.36 

Најчешће жртве трговине људима у транзиту кроз Србију представљају 
држављанке Румуније, Бугарске, Украјине и Молдавије. Њихово крајње од-
редиште су земље Западне Европе, Косово и Метохија и земље из окружења 
у којима су стациониране међународне мировне трупе, иначе велики потра-
жиоци сексуалних услуга. 

35 http://www.mup.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/trgovina-ljudima.h
36 http://www.mup.rs/cms/resursi.nsf/Statistika-2010-godina.doc
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Осим тога, Србија је земља привремене или коначне дестинације нај-
чешће за држављан(к)е Молдавије, Румуније, Украјине и Бугарске.

Србија је земља порекла жртава трговине људима, како у границама Ср-
бије, на територији Косова и Метохије, односно Републике Црне Горе, тако 
и за Италију, Шпанију, земље Западне Европе, односно земље привремене 
дестинације – Босну и Херцеговину, Македонију и Словенију. Држављанке 
Србије и Црне Горе, односно Србије, регрутоване су углавном за сексуалну 
експлоатацију на територији Италије, Србије и/или Црне Горе. У одређеном 
броју случајева жртве су заврбоване или пребациване од стране организова-
них криминалних група чији су чланови држављани Србије и Црне Горе, а 
које су деловале на подручју Украјине, Мађарске, Србије, Црне Горе, Босне и 
Херцеговине и Италије.

До битних био-физиолошких и виктимолошких обележја лица виктими-
зованих трговином људима може се доћи на основу проучавања ослобођених 
жртава које су боравиле у Склоништу за жртве трговине људима.37 Овом при-
ликом нећемо детаљно анализирати сва поменута обележја жртава, већ само 
одређена доминантна својства која су интересантна из аспекта овог рада. 

Најзаступљеније су жртве из наше земље, Румуније, Молдавије и Украјине. 
У склониште су дошле посредством полиције, Међународне организације за 
миграције (ИОМ), невладине организације „Астра“ или Службе за координа-
цију и заштиту жртава трговине људима (СЗК).

Супротно предрасудама, од укупног броја жртава које су боравиле у скло-
ништу само 10% њих је у ланац трговине људима регрутовано преко огласа за 
посао. Остале су регрутоване лажном причом посредством пријатеља, рођака, 
комшија, а често и родитеља.

Жртве углавном потичу из породица са несређеним односима. Један број 
жртава био је без родитељског старања, а један број су штићеници Завода за 
васпитање и преваспитање деце. Генерално, жртве потичу из непотпуних 
или дисфункционалних породица, односно одрасле су без једног или оба ро-
дитеља; потичу из разорених породица; у породици је постојао проблем ал-
кохолизма или наркоманије; и биле су жртве насиља мајке, оца, супруга или 
друге блиске особе.

Старосна структура жртава је разнолика. Жртве су биле како пунолетна 
лица, тако и деца. Највећи број пунолетних жртава има између 18 и 24 годи-
не, а најмањи број пунолетних жртава има између 30 и 46 година. У најмање 
50% случајева жртве трговине људима су особе млађе од 18 година. Најчешће 
се експлоатишу сексуално и кроз просјачење, односно радно. Незнатан број 
њих је експлоатисан склапањем принудног брака. Супротно предрасудама, 

37 Склониште за жртве трговине људима постоји и функционише у оквиру Саветовалишта 
против насиља у породици, невладине организације са седиштем у Београду. Реч је о 
склоништу типа „сигурна кућа“, које је почело да ради 1. јануара 2002. године. У том смислу, 
доступни подаци о жртвама трговине људима и њиховим био-физиолошким и социјалним 
обележјима односе се само на период с почетка 2002, закључно са 2005. годином.



[208] Годишњак ФБ 2011.

већи број деце жртава трговине људима, у случајевима где је поднета кри-
вична пријава, не припада ромској популацији.38 Малолетне жртве трговине 
људима пореклом су из наше и пет страних држава: Румуније, Молдавије, 
Грузије, Бугарске и Ирака. Највећи број малолетних жртава трговине људима 
пореклом је из Србије, што указује на постојање и развијеност праксе тргови-
не децом у нашој земљи. 

Брачни статус жртава такође је различит: генерално, 65% жртава је неу-
дато, 20% је удато и 15% разведено. Овакво стање може се објаснити тиме да 
је највећи број жртава старосног доба између 18 и 24 године, односно да су у 
тренутку регрутовања у ланац трговине људима биле млађе, те да због тога 
нису ни удате. Скоро 22% од укупног броја жртава чине мајке које су своју 
децу оставиле у земљи порекла. 

С обзиром на врсту експлоатације жртава, доминира сексуална експлоата-
ција, чак у 92,50% случајева. Знатно мањи број жртава експлоатисан је радно, 
свега 5%. Најзад, уочена је и експлоатација кроз принудни брак, у 2,50% слу-
чајева. 

Наведеним подацима свакако се не исцрпљују могућности постојања дру-
гих облика трговине људима. Исто тако, сматрамо да је идентификовани број 
жртава трговине људима само мали део укупног броја жртава које су порек-
лом, транзитом или дестинацијом повезане са нашом земљом.

ЗАКљУчАК

Остваривањем, заштитом и унапређењем људске безбедности спречавају 
се настанак и развој трговине људима, а заштитом (људске) безбедности жр-
тава спречава се њихова секундарна и терцијарна виктимизација. Нарочито 
је потребно и хумано управо инсистирање на томе да се лица која су пред-
мет трговине сматрају жртвама, чија се права морају штитити пружањем 
разних видова помоћи. Проблеми трговине људима донекле се могу решити 
унапређењем економије, социјалне политике, животног стандарда станов-
ништва и стања интегралне националне безбедности, што није нимало јед-
ноставан и лако решив проблем.

Међутим, значај људске безбедности у земљама тзв. „младе демократије“, 
какве су и земље Западног Балкана, још није у потпуности схваћен: јавни 
службеници немају безбедносну културу поштовања права грађана, а грађа-
ни не знају своја права, као ни начине како да их остваре и да се заштите. По-
следица тога је да људска права и безбедност немају заслужено место у систе-

38 Цена деце којом је трговано с циљем сексуалне експлоатације кретала се од 500 до 
8.000 евра. За децу којом је трговано ради просјачења у иностранству цена је била од 
сто до петсто евра. Деца су илегално пребацивана преко државне границе помоћу 
фалсификованих потврда којима су се трговци људима представљали као пратиоци 
деце на путовањима у иностранство, односно на основу лажне документације о потреби 
лечења инвалидитета деце у иностранству.
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му друштвених вредности, тј. њиховој промоцији и унапређењу не посвећује 
се довољна пажња. Такође, руководство већине држава у транзицији и даље 
није свесно да многи проблеми националне безбедности имају негативне по-
следице на људску безбедност. То се умногоме може отклонити систематском 
и циљаном применом превентивних информативно-едукативних мера.

Емпиријски подаци наводе на закључак да је Србија истовремено земља 
порекла, транзита и дестинације жртава трговине људима, а да се тренд њене 
улоге све више помера од земље дестинације, преко земље транзита ка земљи 
порекла. То даље значи да се број домаћих држављана виктимизованих тр-
говином људима континуирано повећава, а број страних држављана који 
долазе у нашу земљу смањује. Ефикасно супротстављање трговини људима 
захтева појачану превенцију овог феномена у нашем друштву, као и појачану 
контролу странаца у транзиту.

Превенција се мора (генерално) усмерити ка целом друштву, а кроз поје-
дине програме појачати и усмерити ка категоријама лица са виктимогеним 
предиспозицијама, првенствено ка деци и лицима женског пола која потичу 
из непотпуних и дисфункционалних породица, старосног доба до 25 година, 
неудатим или разведеним, без запослења и жртвама насиља (злостављања и 
занемаривања) у породици. С обзиром на то да је све више наших државља-
на који завршавају у мрежама трговине људима на подручју других земаља, 
морале би се интензивирати гранична контрола и међународна безбедносно-
криминалистичка и судска помоћ и сарадња.

Феноменолошка обележја трговине људима указују на то да унапређење 
праксе сузбијања овог феномена захтева и свеобухватнију контролу сектора 
тзв. „секс-индустрије“, „сиве економије“ и „просјачке мафије“, који и не мо-
рају бити повезани са трговином људима. Нарочито је осетљива социјална 
контрола тзв. „тржишта бебама“ и „тржишта невестама“, што свакако захтева 
примену савремених (нетрадиционалних) специјалних истражних техника.
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HUMAN TRAFFICKING AS A HUMAN 
AND NATIONAL SECURITY ISSUE

Abstract: The last decade of the 20th century saw an increase in human traf-
ficking in the territory of the Republic of Serbia. At that time, Serbia faced a 
political, economic, normative, ethical, social, as well as an overall security 
crisis of the structure of social life. Moreover, the national security system 
could not address the new challenges and threats either organizationally or 
functionally. Such a degraded state of national and human security lead to 
an increase in human trafficking. The dysfunction of the security system fur-
ther jeopardized the security of identified victims, who were subsequently 
deprived of basic human rights. In cases when human security is threatened, 
it becomes both the cause and the consequence of human trafficking.
The paper gives an overview of the theoretical framework of the negative 
effects of human trafficking on human security and an overview of human 
trafficking at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries in 
Serbia.
Key words: human trafficking, the Republic of Serbia, human security, na-
tional security system
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ДРУШТВЕНЕ ВЕЗЕ И ЈАВљАЊЕ ТРЕЋЕГ

Сажетак. У овом тексту бавимо се Левинасовом категоријом трећег. 
Трећи долази „кроз очи Другог“ и спречава да се односи Исто-Друго и 
субјект-Други претворе у Ја-Ти интиму. Тако се преко трећег доспева до 
друштвеног профилисања моралности, али и до хетеролошки објашње-
ног друштва.
Кључне речи: Други, Друго, субјект, Исто, трећи.

Левинасова етика, многи тако мисле, показуjе се као однос који не познаjе 
мноштво – као строго дуална релациjа лицем-у-лице. То може да се изроди 
и у лудило удвоjе, а да је при том непосредност контакта, како то већ с 
непосредношћу иде, оно што отвара врата за провалу насиља, етичког и светог. 
У тренутку у коме се његов дискурс опасно приближава пуноj афирмациjи 
таквог чега, Левинас ставља у оптицаj категориjу трећег (le tiers). Неке 
натукнице као да подижу наду да ће тим путем Левинасов дискурс доспети 
до извесне нормализациjе, будући да се преко трећег уводе и правда и 
jеднакост. Ипак, показаће се да трећи не врши фундаментално нарушавање 
нереципрочности односа лицем-у-лице, то jест да се и друштво и политика 
дедукуjу из примарног односа Истог и Другог.

Моjа посвећеност овом Другоме по Левинасу није никаква интимност, 
ништа ексклузивно међу нама, већ ме отвара за одговорност према свим дру-
гим другима, према свим људима. Томе одговора Левинасова формула коjом 
отпочиње jедна подоста необична политичка Филозовија: „трећи ме прома-
тра у очима другога“.1 Тиме се саопштава да је оваj Други, заправо, било који 
Други, било који други човек, било ко ко нисам jа. Све што се догађа између 
Другога и мене изложено је погледу свих, чак и ако настојим да се са саго-
ворником склоним у неку прикривеност или таjну. Етички однос није однос 

1 Емануел Левинас, Тоталитет и бесконачно, Сараjево 1976, Веселин Маслеша, прев. Н. 
Смаилагић, стр. 195.
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љубавника, па тако и говорење као Изрицање које се догађа између Другога и 
мене није никакво умиљавање или тепање, него исправност и правда.

Овим последњим обjашњењима већ смо се – можда пребрзо – затекли in 
medias res. Треба рећи да се питање трећег није први пут jавило у Тоталите-
ту и бесконачном већ у тексту „Властито ја и тоталитет“ (1954). Након Тота-
литета, у коме му је посвећено jедно краће поглавље, значаjна разрада овог 
питања одиграла се у тексту „Траг другог“ (1963), да би у каснијем периоду оно 
постаjало заступљеније, све док није – у Друкчиjе од бивствовања – добило 
статус који га не одваjа од питања Другога.

Дакле, сваки други човек, свако не-Jа, може бити тај Други за кога сам бес-
коначно одговоран. То, свакако, не значи да ћу бити одговоран и за злочинца, 
jер злочинац нема лице. Други као свако-други или било-ко-други суштин-
ски је условљен. Подвлачимо: Други је онај (или она) ко се jавља кроз захтев 
и молбу, преко голотиње своjе коже, у ликовима странца, удовице и сироче-
та. Тако се целокупан дискурс о Другоме не отвара ка безусловности која би 
обухватила и тиранинина, терористу или нацисту.2

Уласком трећег, Левинасов дискурс се додатно компликуjе и онеобичава. 
Они радови који га помињу мораjу се читати изузетно пажљиво како не би 
дошло до колапса тумачења или погрешног разумевања. Кључни текст за 
трећег jесте шесто поглавље трећег дела Тоталитета и бесконачног – „Други 
и Други“ (Autrui et Autres) – које је добрим делом репродуковано и разрађено у 
Друкчиjе од бивствовања. Пре него што му се посветимо, осмотрићемо неко-
лико ставова из текста „Властито ја и тоталитет“, у коме Левинас по први пут 
разматра трећег као инстанцу која прекида интимност Истог и Другог. Постав-
ка преко које он ту уводи трећег почива на једном занимљивом обрту. Сада би 
испало – противно првим интуицијама које тим поводом можемо стећи – да 
интимност односа Истог и Другог више одговара оправдању cogito-a неголи 
оправдању субјективности сопства. Кажемо да се то противи првим интуи-
цијама везаним за проблем трећег, пошто трећи подразумева увођење порет-

2 Зачуђуjуће је да сам Левинас није био доследан у примени тог схватања, које по нама 
улази у ред основних. У интервјуу „Филозовија, правда и љубав“ (1982) он исправно 
закључуjе да џелат нема лице: „’џелат’ је онај ко представља опасност за ближњег и, у 
том смислу, призива насиље и више нема лице“ (Емануел Левинас, Међу нама, Сремски 
Карловци и  Нови Сад 1998, ИКЗС, прев. А. Моралић, стр. 140). По томе, џелат није Други и 
не може захтевати одговорност за себе. Међутим, у интервјуу „Други, утопија и правда“ 
(1988), Левинас изговара нешто што нама делује запањујуће: „Жан-Тусен Дезанти је питао 
једног младог Jапанца који је коментарисао моје радове приликом одбране докторске 
тезе, да ли неки есесовац има оно што ја подразумевам под лицем. Врло узнемирујуће 
питање које, по мом схватању, призива потврдан одговор. Потврдан одговор који је увек 
болан!“ (ibid., 301) Али, не, уопште не призива тај доиста болан потврдни одговор. Ако је 
есесовац уписан у фигуру џелата, онда ни он нема лице. Додуше, замисливо је да онај ко 
је био есесовац у другом тренутку то није, да се касније појави као странац, што, међутим 
стоји и као могућност за џелата. Ипак, тада не бисмо говорили о џелату или есесовцу, а 
све док говоримо о њима, морамо их разматрати под режимом опасности за ближњег, те, 
сходно томе, као људе без лица.
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ка правде као упоређивања неупоредивих и стога поретка једнакости који би 
требало да је потпуно стран асиметрији Истог и Другог. За такав „резултат“ 
Левинасу је било потребно да трећег размотри почев од питања огрешења и 
праштања. Левинас вели да уколико се ја огрешим о тебе, онда ja могу и јасно 
да сагледам своју грешку, да je признам и тиме отворим могућност твог праш-
тања. Али услови таквог праштања „једино се остварују у друштву бића која 
су потпуно присутна једна за друге, у једном интимном друштву. Друштву 
бића која су се изабрала, али тако да држе у рукама све конце друштва“.3 Тиме 
се властито ја налази у ситуацији потенцијално апсолутне слободе, пошто 
у интимном друштву оно може пледирати за опрост својих грехова и тиме 
претендовати на непомућену чистоћу и независност – без и најмање мрље 
на савести која би га спутавала. Но, уколико друштво његовог делања не би 
било такво да искључуjе треће особе, ствари би се битно усложниле. „По при-
роди ствари, трећи човек нарушава интимност; моје огрешење о тебе, које ја 
у потпуности могу да увидим и признам полазећи од својих намера, бива 
објективно искривљено твојим односима с њим, који за мене остају тајни, 
пошто сам сад ја искључен из јединствене повлашћености ваше блискости. 
Ако признајем своје огрешења о тебе, ја могу, чак и својим кајањем, да по-
вредим тог трећег.“4 Дакле, у друштву које није интимно друштво оних који се 
међусобно познају и једни су другима непосредно приступачни, моје интен-
ције више нису, како Левинас каже, тачна мера мојих чинова. Док је друштво 
интимно, ја могу у дијалогу да испослујем опрост за своје чинове и тако себе 
учиним апсолутно слободним Jа. Моменат трећег јесте моменат опозивања 
таквих могућности, у њему моје намере нису оно што легитимише моје чи-
нове. Њихова легитимност зависи од њиховог објективног значења, од онога 
што они доиста врше и изазивају, док моје „хтео сам“ или „нисам хтео“ губе 
легитимациjску снагу. Неинтимно друштво, друштво трећег, jесте конфигура-
циjа воља које се jедне према другима односе самим своjим чиновима, чиjим 
последицама оне –услед констититивне непрорачунљивости свих последи-
ца једног чина у друштву чиjи ми сви чланови нису познати – саме не вла-
даjу, а да се при том ја не могу отрести одговорности за њих: „Намера није у 
стању да прати чин све до његових краjњих последица, а ипак властито ја зна 
да је одговорно за те крајње последице“.5 Моjа одговорност надилази моје на-
мере и моjу вољу, и уколико су моје намере и моjа воља смисао моје слободе, 
онда, сматра Левинас, постаjе jасно да друштво постоји на начин конститути-
вног изневеравања слободе.

Дакле, противно могућим очекивањима, сада би однос тоталитета био оно 
што поставља етичког субjекта, док би релациjа Истог и Другог – али само 

3 Емануел Левинас, Међу нама, Сремски Карловци и  Нови Сад 1998, ИКЗС, прев. А. 
Моралић, стр. 32.

4 Ibid.
5 Ibid., стр. 37.
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уколико је схваћена као усамљеничка – била „лабораториjа“ за стварање онто-
лошког субjекта! Левинас је до тога дошао и jедним друкчиjим разумевањем 
тоталитета. Ево како он, у времену пре Тоталитета и бесконачног, изводи 
идеjу о тоталитету који би истовремено избегао да буде заjедница интимних 
али и друштво као структурни склоп анонимних сила:

 Између концепциjе по коjоj властито ја допире до другог у чистом по-
штовању (заснованом на симпатиjи и љубави) али одвоjеном од трећег, 
и концепциjе која нас претвара у поjединачни случаj поjма човек, у 
поjединца у екстензиjи тог поjма потчињеног законодавству једног без-
личног ума – нуди се и jедан трећи пут за разумевање тоталитета као 
тоталитета властитих ја која су у исти мах без концептуалног jединства 
и у односу.6

Левинас jедним потезом врши двоструки отклон, како од претварања ети-
ке у интимност Jа-Ти односа, тако и од структуралистички поjмљеног тота-
литета. Трећи пут, за који он оптира, од оног првог задржава близину Другог 
(изостанак концептуалног jединства), а од другог – мноштвеност других у 
међусобном односу. Дакле, не ради се о jедноставном утапању етичке рела-
циjе у тоталитет, него о друштвено профилисаноj моралности и хетеролошки 
обjашњеном друштву. Друштво и правда, друштвене институциjе и правни 
поредак, неопходни су, jер у супротном би етика представљала затварање у 
jедан однос из кога су избачени сви остали (па макар се и они тако распоре-
дили да сви бораве у таквим међусобно ексклузивним односима) и који би 
нужно значио повреду трећег.

У Тоталитету и бесконачном Левинас је донекле изменио такву фено-
менску ситуациjу трећег, остављаjући у игри и надаље разрађуjући (што 
иде све до последњих радова) идеjу о друкчиjем тоталитету, састављеном од 
властитих ја која не партиципираjу у поjмовном jединству. У тексту „Власти-
то ја и тоталитет“ трећи долази изван односа Jа-Ти и ремети његову изворну 
интимност, док га у познијем раду он а приори настањуjе. Та промена jасно је 
изложена у следећоj реченици: „Све што се овде збива ’међу нама’ проматраjу 
сви, лице које то гледа изложено је пуноj jавности, чак ако се од ње одваjам, 
настоjећи да се са саговорником сместим у неку приватну релациjу и таjну“.7 
Сада трећи, како је већ наведено, гледа кроз очи другога; он није више неко ко 
ме повлачи за рукав док уживам у интимности с другим. У ствари, могло би 
се рећи да је у оба случаjа трећи схваћен као други, само што је у „Властитом 
ја и тоталитету“ он долазио изван Jа-Ти интимности (која, према томе, није 
била схваћена као однос са другим), а овде је он неко ко унапред запоседа 
сваку релациjу с било којим другим, па тако и с оним с којим бих пожелео да 
се осамим. То ће рећи да више (почев од Тоталитета и бесконачног) нема 

6 Ibid., стр. 43.
7 Емануел Левинас, Тоталитет и бесконачно, нав. изд., стр. 195.
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никаквог Jа-Ти из којег би се могао изопштити трећи, никакве суштинске 
интимности – све је изложено погледу jавности8 као погледу другог другога, 
погледу других.

Да ли то значи да се лудило психизма, како је у једном тренутку Левинас 
одредио стање субjекта у прихватању другога, сада поjављуjе као социопа-
тиjа? чини се да не, пошто – то се увек мора имати у виду – се субjективност у 
контакту с другим, односно, трећим, нити расипа нити распада, већ задржава 
своjу jединственост, своjу рекурентну сабиjеност и тиме сабраност: бесконач-
на изложеност трећем није растроjство (левинасовски субjект, иако рањив, 
није ломљив), што се, с друге стране, подразумева у стањима личности какво 
је социопатиjа. Уколико бисмо били у искушењу да Левинасу супротставимо 
аргумент који вели да је претерано поставити субjекта тако да он никад није 
у интимноj осами будући да свакодневни живот, напротив, познаjе много 
таквих ситуациjа које се чак jављаjу и као смисао живота самог, Левинас би 
могао да приложи барем два одговора. Наjпре би нас могао вратити на онај 
ваздањи, по коме етички смисао није уjедно и онтолошка нужност, а затим би 
могао ствар и да заоштри, указуjући нам да ми у своjим тобожњим осамама 
доживљавамо наjпре (само)обману осамљености: jер, чак и ако бисмо се с 
другим доиста физички осамили (што, уосталом, и не представља тешкоћу), 
остаjе на снази околност да преко Другога као таквог улази не-осамљеност 
као принцип, не-осамљеност чиjи је матични „случаj“ друштвеност, која им-
плицира правду, институциjе, законе, jавност; наjпосле, чак и ако бисмо са-
ми-самциjати отишли на пусто острво, хотећи робинзониjаду за своj рачун, 
наш положаj био би одређен сходно трећем, нашим бекством од њега, дакле 
мотивом трећег, те бисмо и ту – можда ту чак и више него другде – били сас-
вим одређени самом друштвеношћу.

Оно што би, за разлику од таквих питања, могло заиста да уздрма Леви-
насов дискурс о Другоме, то је повратак реципрочности у односу с трећим, 
улазак правде и jеднакости и, самим тим, наступање могућности да, у неком 
тренутку, и ја будем Други за Другога (истог Другога или другог Другога). Ле-
винас, обjашњаваjући обавезе субjекта под светлом jављања трећег кроз очи 
Другога, jасно вели: „заповедање које ме се тиче само толико колико сам сам 
господар, заповедање, према томе, што ми заповеда да заповедам“.9 Субjект и 
други сада нису чврсто фиксиране и незаменљиве позициjе. Како то усклади-
ти с асиметриjом која је раније словила као оно што их суштински одликуjе, 
и, пре свега, да ли се то може ускладити?

То питање је од наjодсудније важности, на њему се искушава опстанак це-
локупне Левинасове филозофиjе. Уколико је Левинас пронашао пут за уста-

8 Маргинална примедба: ето jош jедне драстичне разлике у односу на Hаjдегера, код 
кога је jавност била индикатор неаутентичности; нема сумње да је у питању jош jедан 
топос који даjе повода свима који би Тоталитет и бесконачно хтели да виде као анти-
Бивствовање и време.

9 Ibid.
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новљење трећег којим се не разара идеjа нереципрочне одговорности, онда 
је он постигао нешто немогуће: измирење неjеднакости и jеднакости. С друге 
стране, да се није отиснуо у тако ризичан подухват, све што је радио пред-
стављало би филозофиjу интимности. Стога је корак ка трећем, неизвестан 
какав jесте, био неопходан. Значаjна помоћ на почетку одгонетања односа 
Другога и трећег jесте Левинасов став из Друкчиjе од бивствовања по коме 
трећи није емпириjска чињеница већ a priori структура другога. Као такав, 
трећи је склоп а не суштина Другога, а то значи да ако у редоследу излагања 
и заузме место на краjу, он ипак није telos односа с другим.

Адриан Пеперзак је пронашао да Левинас симултано користи три аргу-
мента за установљење трећег. Први је онај који се гради од речи по којима 
ме „трећи гледа кроз очи Другога“. По том аргументу, Други није неко ко ми 
је већ близак или неко за кога сам већ љубављу везан. Свако може да ме из-
ненади у контингентном удару као Други и да ме постави као одговорног. 
У том смислу, „’трећи’ је еквивалент ономе што чини да ми ти (’моj други’) 
заповедаш: нити нека врлина или посебна одлика, нити твоjе припадање не-
ком особитом друштву, људима или породици већ само то што си jадан и го, 
прогнаник и странац без моћи или заштите“.10 То значи да је Други који се у 
своjоj голотињи показуjе као jединствен (jер свако лице је оно непоновљи-
во, неистоветно с другим лицима), истовремено и универзалан, универзалан 
огољени. чини се да је то оно што Левинас има на уму када говори да рела-
циjа с другим „подвостручуjе дискурс“, представљаjући га с jедне стране као 
реч која ме претвара у одговорног субjекта и, с друге, као реч која „обjављуjе 
jедан обjективни и заjеднички свет“.11 Да ли тиме лице престаjе да долази из-
ван света, да ли прави живот више није absente? Те пропозициjе нису опозва-
не увођењем трећег. Ремећење света и тоталитета путем лица односило се на 
свет као безлични тоталитет, док „обjективни“ и „заjеднички свет“ који трећи 
обjављуjе у лицу Другога jесте друштво као заjедница али не и jединство или 
целина у коjоj би се субjекти поjавили само као учинци структуралног кау-
залитета, већ би задржали своjу jединственост без, како је то Левинас рекао, 
заjедничког поjма који би их учинио безличнима.

Установљење обjективног и заjедничког света jесте долазак онога што је на 
другом месту названо „час Правде“ (l’heure de la Justice), комплекса сачињног 

10 Adriaan Peperzak, To the Other, Purdue 1993, п. 167. Оваква тумачења мораjу се и сама 
опремити додатном заштитом. Jер, недовољно експлицирана она даjу повода за, данас 
прилично раширено, уверење да Левинас говори о виктимизовном другом. Рецимо, 
Ален Бадиjу jе, у истоj години у коjоj Пеперзак обjављуjе своjу књигу, заступао тезу да 
је код Левинаса човек, генерално узев, размотрен искључиво као животиња која пати. 
Међутим, Други jе, за Левинаса, како онај који моли и преклиње, тако и онај који 
наређуjе и посвећуjе. Стога је он не некаква жртва, него интегритет захтева, који у себи 
може обухватити и модус жртве, али није, како Бадиjу мисли, на њега сведен. Циља ли се 
приговором о виктимизациjи на библиjске фигуре Другог – на удовицу, сироче и странца 
– барем jедна од њих, странац, нипошто не представља жртву, док удовица и сироче носе 
на себи белег патње али такође нису сами по себи и неотклоњиво жртве.

11 Емануел Левинас, Тоталитет и бесконачно, нав. изд., стр. 196.
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од институциjа, државе, универзалног закона и грађана jеднаких пред зако-
ном. На такав начин постављен, долазак часа Правде jесте не смањење, него 
интензификовање моје одговорности према Другоме. Jер, преко, како га Ле-
винас назива, „поретка Правде“ –заметнутог у часу Правде – ја сам у стању да 
услишим захтеве не само једног Другог, већ и другог Другог и других, то jест, 
трећег (у коме се стиче целокупно човечанство), а то је била и поента субјек-
тивности као замењивања, замењивања којим субjект престаjе да буде одго-
воран за себе и постаjе одговоран за Другог и друге, односно, одговоран за све. 
Тек поредак Правде то у правом смислу омогућуjе. (Запитаћемо се није ли 
Левинасов субjект у том погледу налик на Русоовог племенитог дивљака, који 
у свом природном алтруизму и жељи да помогне што већем броjу људи, ступа 
на трновит пут друштвеног уговора? Ипак, Левинасов субjект, за разлику од 
Русоовог noble sauvage-а, не доживљава кварење у поретку Правде, будући да 
његова доброта и није нешто што је у њему постоjало природно или изворно 
– она се оформила тек под налетом другога и у одрицању од властитог бив-
ствовања, тj. бриге за њега.) Левинас је у више наврата инсистирао на томе да 
улазак трећег не значи повратак из етичког у онтолошко стање, у коме свако 
брине за себе и своjе бивствовање. Иако трећи доводи до нужности просуђи-
вања других и њиховог изjедначавања (важно место: правда која долази пре-
ко трећег није правда за трећег из које би Други био изутет, већ правда чиjа 
је распростртост универзална) и тако ограничавања обавеза према Другоме 
с којим сам страjао у односу лицем-у-лице, „баш у име апсолутних дужности 
према ближњем, потребно је извесно напуштање апсолутне оданости на коjу 
он позива“.12 Да бих испунио налог Другог као других, морам, другим речима, 
у једном тренутку – будући да сам ипак коначан – да се ограничим у испуња-
вању своjих дужности према њему како бих обухватио и друге Друге. дакле, 
трећи који је уведен преко аргумента који Пеперзак класификује као први, 
представља инстанцу испуњења моје одговорности и моје нереципрочности. 
Jеднакост која се њиме имплицира односи се на Друге (третираjући их као 
међусобно jеднаке), док субjект као онај који служи Другима тиме није са 
њима изjедначен. Трећи, дакле, нити укида, нити ублажава трауму и про-
гоњење, већ их поjачава.

Питање моје могуће реципрочности с Другим ступа на сцену преко аргу-
мента који је Пеперзак навео као други. Он се у рудиментарном облику нала-
зи већ у тексту „Властито ја и тоталитет“, када Левинас проговара о односима 
другог с другим другим који за мене остаjу непрозирни. У Тоталитету и 
бесконачном тај аргумент изостаjе, али је итекако важан пошто тек на основу 
њега постаjе интелигибилан Левинасов став – заступљен у обе главне књиге 
– по коме и ја могу да искрснем као Други за Другога. Левинас га је изложио 
у неколицини текстова из осамдесетих година. Тако на једном месту он за-
писуjе да „властито jа, управо као одговорно према другом и трећем, не може 

12 Емануел Левинас, Међу нама, нав. изд., стр. 273.
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остати равнодушно према њиховим интеракциjама“.13 Управо су те њихове 
интеракциjе, то њихово заjедничко „нешто“ чиjи садржаj ја тек могу да пре-
тпоставим, оно што мене може да претвори у Другога. У Друкчиjе од бивство-
вања Левинас каже следеће: „трећи је други као и ближњи, али и jедан други 
ближњи и уз то jош ближњи другога а не само њему сличан. Шта су, дакле, 
други и трећи, шта су они jедан-за-другог? Шта они чине jедан за другога и 
jедан другоме?“ Ту се, значи, претпоставља да „моj“ Други има „свог“ Другога, 
да онај ко је мени био Други jесте субjект за неког другог Другога, за трећег. 
Односно, претпоставља се да неко, „моj“ Други, може у неком другом односу 
да се поjави као субjект прогоњења и трауме. Тек на основу тог аргумента – а 
нипошто на основу оног првог који говори о jављању трећег кроз очи Другога, 
jер њиме моjа одговорност и моjа траума безнадежно расту, у недоглед – ја сам 
могу да се поjавим на позициjи Другога и да такође нешто захтевам, тек када 
се, преко Другога и његових интеракциjа с другим Другим, откриjе могућност 
стицања обе улоге у jедноj егзистенциjи и ја бивам укључен у поредак jедна-
кости, који је дотад важио за све друге. Али, истим тим обртом се показуjе и 
да сви Други могу истовремено да буду субjекти одговорности, како према 
мени, тако и jедни према другима. Да ли тиме Левинас изневерава изворну 
асиметричност односа лицем-у-лице? Не, jер је та реципрочност постигнута 
преко Другога, на захтев Другога и њега ради: „баш у име апсолутне дужности 
према ближњем, потребно је извесно напуштање апсолутне оданости на коjу 
он позива“.14 Оба типа реципрочности – она која обухвата све друге и она која 
захвата и мене –, с којима неминовно на снагу ступа и упоређивање неупоре-
дивих, суђење, пресуђивање, Речено и онтологиjа, долазе као постериорни у 
односу на етику. То, свакако, не би смело да чуди пошто Левинас никада није 
тврдио да је етика jедина Филозовија или да онтологиjе нема или не треба 
да буде. Његове претензиjе тицале су се првенства, и утолико његова теза о 
етици као првоj филозофиjи није аутоматски угрожена. Кажемо „аутоматски“ 
будући да ово што смо управо изнели треба и образложити, треба показати 
којим путем је Левинас до таквог решења дошао и да ли је то све одрживо.

По Пеперзаку, Левинасу није било потребно увођење трећег да би леги-
тимисао моjу реципрочност с Другим. Левинас ту реципрочност, налази он, 
посредуjе трећим како би изворну релациjу с Другим сачувао као асиме-
тричну, не увиђаjући да jе, на одређен начин схваћена, реципрочност не би 
морала нужно компромитовати. Пеперзак сматра да је Левинас требало да 
увиди да је реципрочност Истог и Другог могла да се већ испрва протумачи 
као двострука асиметриjа, чиме би безрезервност прихватања Другога оста-
ла нетакнута:

 Када је А бесконачно обавезано од стране б, б jош увек може бити бес-
коначно обавезано од стране А. Ова реципрочност не изискуjе нужно 

13 Ibid., стр. 298.
14 Ibid.
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да је А-у допуштено да захтева од б-а исто онолико колико егзистенциjа 
б-а захтева од А (нити да б може захтевати исто жртвовање које А-ова 
егзистенциjа захтева од б). Реципрочно, егзистенциjе А и б као других 
захтеваjу много више од ега (А-овог или б-овог) коме се сами откриваjу 
него што је тим его-има допуштено да захтеваjу за себе. ја могу, и неки 
пут морам, да жртвуjем своj живот за неког другог, али ја никад не могу 
да захтевам да други жртвуjе своj живот због мене, jер то би била нека 
врста убиства.15

Могуће је да се и сам Левинас барем једном нашао близу те двоструке аси-
метриjе (то Пеперзак не помиње), и то у поглављу „Замењивање“, када је на-
писао да „ако би се рекло да се други мора жртвовати за друге то би значило 
проповедати људску жртву“.16 Ми ценимо да је двострука асиметриjа – коjу, 
ради изоштравања оног суштинског у проблему којим се бавимо, можемо 
назвати и реципрочном асиметриjом – она структура прихватања Другога 
која чини излишним убацивање трећег као доносиоца реципрочности под 
видом њене накнадности. Другим речима, по нама је Пеперзак у праву када 
истиче двоструку асиметриjу Истог и Другог као оно што у самоj метафизич-
коj релациjи спречава да се Исто и Друго као категориjалне улоге измешаjу 
и поистовете, те да на тај начин отпадне нереципрочност односа Исто-Друго. 
Колико год да ја стичем ма какву свест о могућности да се поjавим као Дру-
ги за Другога, и колико год да се то уистину и догађа, моје дужности далеко 
надилазе моjа права и наша асиметричност – без обзира на то да ли је он у 
стварности „конзумира“ скрупулозно или ме трауматизуjе и прогони – и даље 
остаjе на снази.

Настоjећи да препозна предности другог Левинасовог аргумента у при-
лог афирмациjи трећег, Пеперзак налази да се њиме показуjе да моје обавезе 
према Другоме не проистичу из нашег ексклузивног односа и да друштве-
ност проистиче из мноштва jединствених Других, Других као лица, а не из 
општег поjма људскости или Другог. Таквом заснивању друштвених релациjа 
Левинас је био посвећен jош од своjих почетака. Тако jош у Времену и другом 
(1947) он изражава мишљење да је с Платоном почело разумевање друштве-
ности под идеалом сjедињења: „то је колективност која каже ’ми’, која, окре-
нута према интелигибилном сунцу, према истини, другог осећа поред себе, 
а не лицем према себи. Колективност која се нужно успоставља око неког 
трећег термина који служи као посредник“.17 Та се линиjа у двадесетом веку, 
сматра он, наставила хаjдегеровским Митеинандерсеин-ом, чиjе „са-“ брише 
оно што је по њему у друштвености наjважније, а то је окренутост људи jед-
них ка другима. Код Левинаса се такође jавља посредовање – питање је да ли 
би друштвеност без икаквог посредовања уопште била замислива – али тај 

15 Adriaan Peperzak,To the Other, нав. изд., p. 172.
16 Емануел Левинас, Друкчије од бивства, Никшић 1999, Јасен, прев. С. Ћузулан, стр. 194.
17 Емануел Левинас, Вриjеме и друго, Подгорица 1997, Октоих, прев. С. Ћузулан, стр. 77.
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посредник у лику трећег jесте други човек, дакле не нека безлична инстанца 
или структура, већ онај удаљени jединствени.

Трећи аргумент у прилог конституциjи фигуре трећег изнет је у Тота-
литету и бесконачном. По њему, долазак трећег jесте „заповедање што за-
поведа заповедати“.18 По Пеперзаку, тај аргумент је даља анализа и разрада 
другог аргумента. У ствари, та разрада пристиже у Тоталитет и бесконачно 
преузимањем решења до којих се дошло у тексту „Властито ја и тоталитет“. 
У њему је Левинасова дедукциjа гласила отприлике овако: ако ме Други ус-
поставља као субjекта који ће му служити, онда он зацело мора желети и да 
ја њега поштуjем (jер у супротном ја му не бих служио већ робовао, а то би 
било тиранско тлачење у коме би Други долазио заобилазно, без лица), а то 
значи и да „заповест коjу добиjам мора такође бити заповест да ја заповедан 
ономе ко мени заповеда“.19 Левинасова обазривост, очитована у томе да та 
заповест таква „мора такође бити“, треба, у ствари, да нас доведе до тога да 
заповест да и ја заповедим свакако није jедина коjу од Другога примам, већ да 
се у корпусу његових заповести мора и та поjавити како би релациjа коjу нас 
двоjица имамо била етичка. У том се аргументу, можда боље но другде, види 
и да однос Исто-Друго уопште није преузимање и модификациjа диjалектике 
господара и роба. Обазривост Левинасову препознаћемо и у његовом даљем 
упозорењу да наведено поштовање не извире из правде, већ обратно. „По-
штовање је релациjа међу jеднакима. Правда претпоставља ту првотну jед-
накост.“ Дакле, поштовање не долази преко трећег него је уписано у однос ли-
цем-у-лице и онај кога поштуjемо није онај с ким праведно поступамо већ – 
то је jош jедна од тачака Левинасовог одлучног инсистирања – „онај с ким 
спроводимо правду“.20

Али, како сад схватити ту експлицитну „првотну jеднакост“ с обзиром 
на изворну не-jеднакост субјекта и Другога? Нама се чини да све то, уколи-
ко следимо саму логику Левинасовог текста (jер нигде он то није прегледно 
поjаснио, нити се, колико је нама познато, ико од интепретатора одважио да 
те ствари у задовољаваjућоj мери конфронтира и као конфронтиране размо-
три и евентуално разреши), води ка следећем закључку: jеднакост као оно 
првотно није нешто што се подразумева или што претходи односу субјекта 
и Другога, она пада уjедно с његовим успостављањем, и то тако да долази 
од стране Другога (утолико се и у њеном jављању одиграва наша међусобна 
неjеднакост); jеднакост да, али jеднакост коjу субjект нити затиче нити сам 
унапред поставља, нити с њом сме да рачуна, већ је прихвата као дар Другога 
који, пак, да би био Други а не тиранин без лица, не може а да је не понуди или 
чак заповеди. Штавише, уколико се она поjављуjе под видом поштовања као 
трансценденталног услова етике, онда је jеднакост прво Изрицање Другога. 

18 Емануел Левинас, Тоталитет и бесконачно, нав. изд., стр. 195.
19 Емануел Левинас, Међу нама, нав. изд., стр. 54.
20 Ibid. (за оба цитата).
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Jеднакост jе, ако се тако сме рећи, истовремено и ексклузивно право (тj. оно 
што он може и да не изврши, оно што он може и да не понуди или ускрати, 
сходно своjоj апсолутности) и савршена дужност Другога (оно што не може 
да не учини у тачно одређеном тренутку и на тачно одређен начин: одмах 
и безусловно). У томе се састоји double bind императива који Други изриче. 
Тек ако се ствари на такав начин схвате, постаjе разумљиво да Левинас не 
противречи самом себи када настоји да задржи 1) асиметриjу у прихватању 
Другога од стране субjекта, 2) реципрочно поштовање субjекта и Другога и 3) 
jеднакост свих других (у чиjем се корпусу и ја налазим) као чланова друш-
твене целине. Додаjмо и то да целокупна та поставка може водити и ка томе 
да „jа може да буде позвано да се у име те безграничне одговорности брине 
и за само себе“.21 брига за себе и, чак, егоизам – да, али тек на захтев Другога, 
тек преко и у оквиру одговорности за Другога, тек као изведена из изворне 
не-егоистичности, егоизам наложен не-егоистичким разлозима и не-егоис-
тички функционализован.

Доведимо све то до кључне тврдње овог рада: нема ни наjмање противреч-
ности између тврђења да Други сабиjа субjективност субjекта производећи 
је у трауматизму прогоњења и тврђења да је услов етичке релациjе међу-
собно поштовање и jеднакост субjекта и Другога, jер фундаментална аси-
метриjа етичке релациjе обухвата и асиметриjу и симетриjу субjекта и 
другога. Асметриjа субjекта и Другога је оно што настањуjе њихову симетриjу 
на фундаменталан начин управо стога што та симетриjа долази од Друго-
га (мада као оно што он не може да затаjи), а трауматизовани и прогоњени 
субjект jесте онај ко је истим тим прогоњењем поштован, jер 1) тиме је разре-
шен од егоистичке бриге за властито бивствовање и посвећен у доброту с оне 
стране бивствовања и 2) сам је у заповести да заповеда овлашћен да врши ре-
ципрочно прогоњење Другога ка доброти. Ипак, у jедноj ствари субjект ника-
ко не може бити jеднак с Другим: он не може трауматизовати Другога, будући 
да је траума везана за сам прекид, за први удар, који, пак, припада Другоме – 
Други је тај који своjим контингентним доласком отпочиње однос у који се 
jеднакост уграђуjе.

21 Емануел Левинас, Друкчиjе од бивства, нав. изд., стр. 196.
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Summary. This paper is concerned with Levinas’ category of third party. 
Third party comes „through the eyes of the Other“ and keeps relations Same-
Other and subject-other from turning into I-Thou intimacy. Thus, third party 
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ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИчКО  
ПЛАНИРАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ  
ОД ПОЖАРА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА

Сажетак: Развој технологије, раст и развој градова и насеља, развој ин-
фраструктуре и индустрије у целини, поред свега пожељног у погледу 
развоја друштва, носи са собом и већу опасност од пожара. Фатални по-
жари у градовима у Средњем веку правовремено су натерали људе да 
размишљају о начину развијања својих градова како би се заштитили 
од пожара. На пример, Лондон је 1666. године уништио пожар, док је ве-
лики пожар опустошио Њујорк 1776. Стравичан пожар погодио је чикаго 
1871. године и за само 27 сати уништио је 17.500 зграда, а више од 90.000 
људи претворио у бескућнике. Полазећи од трендова повећања пожар-
них опасности, као пратилаца технолошког развоја и непланске урба-
низације, те чињенице да делатност заштите од пожара представља ин-
тегрални сегмент система одбране, намеће се обавеза организованих 
друштвених напора у циљу превазилажења постојећег стања и бржег 
развоја ове области. Оптималним просторним и урбанистичким мера-
ма заштите од пожара могућност настанка пожара своди се на најмању 
могућу меру, а уколико до пожара дође, омогућава се брза и ефикасна 
интервенција ватрогасаца.

Кључне речи: просторно планирање, урбанистичко планирање, зашти-
та од пожара
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УВОД

Од открића ватре човек је тежио да је прилагоди својим потребама како би себи 
обезбедио опстанак. Степен овладавања ватром (грејање, термичка обрада 
хране, топљење метала и про  изводња оруђа и оружја...) може послужити 
као показатељ развоја људског рода. Ватра је на почетку изазивала дивљење 
уколико би се посматрала са велике и безбедне удаљености, а страх и панику, 
не тако ретко са фаталним последицама, ако се јављала у непосредној 
близини човека.1 

Када је човек почео да живи у насељима, пожари су и остали његов прати-
лац. Почели су да представљају опасност, јер се није знало када и где постоји 
могућност да пожар настане и тако угрози људе и њихову имовину. Може се 
рећи да већ тада почиње историја борбе против пожара. Она је у почетку била 
спонтана, да би се временом увидело како је том послу потребно приступи-
ти на организован начин и са одговарајућом опремом.2 Претња од пожара је 
један од доминантних видова стално присутне опасности у урбаним среди-
нама. У миру и рату многи градови су страдали од пожара, горели су њихови 
стамбени, индустријски и пословни блокови зграда. 

Ватра је била прво оружје за масовно уништавање у ратним сукобима, а 
као таква за др жала се и до данас. Такође, ватра остаје стално испољена пре-
тња и у мирнодопским усло ви  ма. Учесталост пожара, огромне материјалне 
штете и људске жртве намећу потребу ком плек сног саглéдања овог проблема 
и предузимање широке друштвене акције, потпунијих и ефи ка снијих мера, 
како на плану превентивне заштите, тако и на сузбијању и онемогућавању 
те жих последица. Катастрофални пожари, експлозије и хаварије, који са со-
бом носе огромне ма теријалне штете, као и људске жртве, последњих година 
привлаче пажњу широке јавности и предмет су разматрања свих друштвених 
инстанција. Међутим, проблеми у области зашти те од пожара данас се углав-
ном решавају стихијски, односно онда када се неки од њих дого ди, а када и 
искрсну, иза њих углавном остану мали или скоро никакви наговештаји за 
побољ ша ње у развоју превентивне и репресивне делатности, што неминовно 
доводи до понављања гре шака које су раније већ уочене и евидентиране као 
пропусти и које убудуће треба избегавати. 

Оправдано се намеће питање: где су разлози овако негативног тренда? Да 
ли су објективне природе или су последица нехата, да ли су њихови узроци 
непредузимање елементарних превентивних мера за заштиту од пожара или 
је присутан људски фактор као узрок опасности и штетности који се испољава 
у радној и животној средини. Највећи проблеми у том погледу јављају се у 

1 Српска народна пословица гласи: „Ватра је добар слуга, а лош господар.“ Слуга је онда 
када човек успева да укроти њену снагу и искористи је за стварање нових добара. Када 
неконтролисано доказује своју силину, ватра је господар. 

2 Група аутора, Историја професионалне службе заштите од пожара у Београду 1864–2004, 
Желнид, Београд, 2004.
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неразвијеним или полуразвијеним земљама, са становништвом које се убр-
зано трансформише, односно тамо где долази до нагле урбанизације и ин-
дустријализације. Из тог разлога, предмет проучавања овог рада биће про-
сторно и урбанистичко планирање у функцији заштите од пожара у урбаним 
срединама.

1. ПОЈАМ И САДРЖАЈ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА,  
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИчКОГ ПЛАНИРАЊА

Закон о заштити од пожара (Службени гласник РС, број 111/2009) пожар 
дефинише као „процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају 
животи и здравље људи, материјална добра и животна средина“. У истом 
Закону дата су и појмовна одређења система заштите од пожара и субјеката 
заштите од пожара.3 

Закон о ванредним ситуацијама (Службени гласник РС, број 111/2009) на-
води: „Заштита и спасавање од пожара и експлозија обухвата организацију 
и спровођење превентивних мера у свим срединама, а посебно објектима у 
којима се складиште запаљиве и експлозивне материје и просторима где по-
стоји могућност настанка пожара.“ Као и: „Заштита и спасавање од пожара 
и експлозија уређује се посебним законом.“ Односно, Законом о заштити од 
пожара, у којем се одређује систем заштите од пожара, он се дефинише као 
„скуп мера и радњи за планирање, финансирање, организовање, спровођење 
и контролу мера и радњи заштите од пожара, за спречавање избијања и ши-
рења пожара, откривање и гашење пожара, спасавање људи и имовине, за-
штиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и за 
пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром“.4

Заштита од пожара остварује се:

– организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за спро-
вођење заштите од пожара;

– обезбеђивањем условâ за спровођење заштите од пожара;
– предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјал-

них добара и животне средине приликом избијања пожара;
– надзор над применом мера заштите од пожара.5

У складу са наведеним начином функионисања система заштите од пожа-
ра, Законом су дефинисане и одговарајуће обавезе у смислу спровођења ње-
гових одредаба, почевши од јединица локалне самоуправе, па до појединаца. 
Први пут се овим Законом о заштити од пожара (2009) дефинишу начела, и то:

– начело заштите,

3 Субјекти заштите од пожара јесу: државни органи, органи аутономне покрајине, органи 
јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна и физичка лица.

4 Закон о заштити од пожара, Службени гласник РС, број 111/2009.
5 Закон о заштити од пожара, Службени гласник РС, број 111/2009.
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– начело превенције,
– начело јачања свести,
– начело сталности,
– начело јавности,
– начело сарадње,
– начело солидарности,
– начело одговорности.6

Просторни план је један од стратешки најзначајнијих докумената укупног 
развоја државе. Као и свако друго планирање, и просторно планирање је де-
латност усмерена ка будућности; процес који се не завршава, напротив – он 
траје. Просторни план има, пре свега, стратешко-развојну функцију, али, де-
лимично, и регулаторну. У развојном смислу, управа треба да добије инструк-
ције како да употреби развојне инструменте у циљу развоја инфраструктуре, 
служби, праваца урбаног и руралног развоја, регионалних веза, заштите итд. 
и стварања основа за развојне пројекте. 

У регулаторном смислу, просторни план треба да сагледа критеријуме 
одрживости ресурса и очувања вредности, да се утврде правила за употребу 
земљишта и грађења, а посебно да се регулише изградња капиталних, одно-
сно стратешких објеката. Он је моћно оруђе којим се држава може успешно 
борити против дезорганизације. Сврха плана је да се унапреди територијал-
на приступачност, да јача територијалну кохезију, успостави територијални 
идентитет, да покрене шире просторне интеграције, да ствара услове за одр-
живо инвестирање, заштиту ресурсâ, баштине, животне средине, људи и доба-
ра, као и за рационалну употребу енергије.

Корист од просторног плана вишеструка је и за животну средину и за 
економски и социјални развој. Највећа корист видеће се у области животне 
средине, што подразумева одго ва рајућу употребу земљишта (шумско, водно, 
пољопривредно, грађевинско). Ту су и заштита и пажљива употреба природ-
не и културне баштине, промоција мера заштите људи и добара, енергетс-
ка ефикасност. На локалном нивоу, важни су инвестиције и одређивање зе-
мљишта за изградњу. Потом, битни су изградња оквирних правила грађења, 
успостављање квалитет ног односа између активности и комуникација (сао-
браћај и остала инфраструктура), те стварање условâ за квалитетнију живот-
ну средину као предуслова за инвестирање. За социјални развој су неопходни 
саглéдање и решавање дистрибуције јавних служби, повезивање локалних 
заједни ца, услови за веће запошљавање, обезбеђење услова за квалитетнију 
животну средину.7 

6 О сваком начелу видети детаљније у Закону о заштити од пожара, Службени гласник РС, 
број 111/2009, од чл. 7 до чл. 14.

7 Видети детаљније: Мариновић-Узелац, А., Просторно планирање, Дом и свијет, Загреб, 
2001.
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чињеница да је просторно планирање проистекло из урбанизма указује 
на њихову чврсту везу и међусобну зависност. Просторно планирање се раз-
вило из урбанизма почетком ХХ века, када се увидело да је немогуће прави-
ти генерални урбанистички план већих градова а да се не размотре пробле-
ми околине града. Пошто је настало на такав начин, могуће је да је то један 
од разлога зашто је урбанизам познатији од просторног планирања. Постоје 
људи који ове две делатности не разликују, зато што мисле да се односе на 
исти предмет. И поред тога, разлика је једноставна. Урбанизам се везује за 
градове, односно насеља, док се просторно планирање везује за подручја 
шира од града. 

Разлика је јасно уочљива и у садржају просторног и урбанистичког пла-
на. Просторним плановима се уређују национална, регионална и територија 
општина, али и територије посебних намена.8 Њима се утврђују циљеви про-
сторног развоја, просторно уређење, организација, заштита, коришћење и на-
мена простора. Они не залазе у унутрашњу просторну структуру. Због тога 
просторни планови имају карактеристике општијих планова, са мало детаљ-
ности. Урбанистичким плановима се планира уређење и опремање градова 
и насеља, или само једног његовог дела у зависности од врсте урбанистичког 
плана. Урбанистички планови су конкретнији и детаљнији од просторних. 
Дакле, просторни захват територија у просторном планирању разнолик је – 
од локалних до државних. 

Урбанизам је делатност везана за планирање, пројектовање, изградњу и 
уређење насеља у техничком, естетском, економском, друштвеном и правном 
смислу, те га можемо схватати као јединствену мултидисциплинарну делат-
ност. У проширеном значењу, урбанизам је проучавање развоја и раста гра-
дова и њихове социјалне и физичке структуре, а у најужем значењу – делат-
ност која се бави израдом урбанистичких планова. Данас урбанизам узима у 
обзир све аспекте развоја града. Он укључује планове за безбедност, естетику, 
здравији живот и друго. Када се користи ефикасно урбанистичко планирање, 
градови су безбедни, атрактивни и служе својим грађанима.9

8 Законом о планирању и изградњи, Службени гласник РС, бр. 81/2009, прописане су врсте 
планских докумената који морају бити међусобно усаглашени и у складу са просторним 
планом Републике Србије. Као документе просторног и урбанистичког планирања Закон 
о планирању и изградњи наводи:

 - планске документе,
 - документе за спровођење просторних планова и
 - урбанистичко-техничке документе.
 Плански документи су просторни и урбанистички планови. Просторни планови су: 

Просторни план Републике Србије, регионални просторни план, просторни план 
јединице локалне самоуправе и просторни план подручја посебне намене. Урбанистички 
планови су: генерални урбанистички план, план генералне регулације и план детаљне 
регулације.

9 http://www.wisegeek.com/what-is-urban-planning.htm
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Урбанистички план има основни задатак да одреди начин употребе и из-
грађености земљишта, распоред густине становања и радних места, ускла-
дити интересе корисника земљишта и да уреди саобраћај у граду. Такође, 
задатак му је да уреди основни распоред комуналне инфраструктуре, да 
обезбеди заштиту животне средине, заштиту заштићених природних добара, 
као и да просторним решењем осигура могућност заштите од елементарних 
непогода и ратних разарања. Урбанистички план је и правни акт, тако да су 
његови циљеви, садржај, услови израде и други елементи регулисани посеб-
ним државним законом. 

Просторно и урбанистичко планирање у функцији заштите од пожара у це-
лини представља примарни вид заштите од пожара. Поштовањем стандардâ 
и нормативâ приликом просторног и урбанистичког планирања повећава 
се сигурност живота људи у објекту, као и заштита материјалних добара у 
објекту и око њега у случају пожара. Заштита од пожара пре свега ставља 
акцент на примарне мере заштите од пожара, којима се штите животи људи. 
У просторним и урбанистичким плановима неопходно је анализирати таква 
решења којима се елиминишу узрочници пожара, онемогућава његово пре-
ношење на друге објекте и омогућава лака, брза и ефикасна локализација 
пожара на датом простору.

У делу Закона који се односи на мере заштите од пожара дефинисани су 
оквири који се утврђују просторним и урбанистичким плановима.10 Наиме, 
просторни и урбанистички план, поред услова прописаних посебним зако-
ном, садрже: 

– удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне наме-
не, и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне на-
мене;

– безбедносне појасе између објеката којима се спречава ширење пожара;
– изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже 

који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара; 
– приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката.11

2. ПОЖАРНЕ ЗОНЕ У УРБАНИМ СРЕДИНАМА  
И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА БЛОКА ОБЈЕКТА

Још до истека прве половине XIX века безбедност од пожара заснивала се на 
визуелним запажа њима умних људи током хиљаде пожара, рационалном 
расуђивању да нешто гори, брже или спо рије, нешто и не гори, дакле на 
искуству. Сва та искуства могла су се написати на само неколико страна и 

10 Треће поглавље Закона о заштити од пожара (2009), од члана 29 до члана 57, прописује 
мере заштите од пожара.

11 Закон о заштити од пожара, чл. 29, Службени гласник РС, број 111/2009.
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у више земаља (Енглеска, Француска, Шведска итд.) на основу тих сазнања 
доношени су прописи о планирању насеља и изградњи зграда.12 човек од 
свог постанка располаже простором који га окружује, при чему тежи да га 
прилагоди својим потребама. Он калкулише простором и уређује га како би се 
заштитио и опстао. Посматрајући човека као алтруистично биће, увидећемо 
да он то не ради како би помогао самом себи, већ људима који га окружују. На 
крају, сав човеков труд и планирање своди се на стварање што бољих услова 
будућим генерацијама.

Приликом израде генералних урбанистичких планова велики значај са 
аспекта заштите од пожара придаје се следећим питањима:

– зонирању индустријских објеката;
– избору величине противпожарних преграда између објеката и комплекса;
– размештају објеката и комплекса у односу на топографско-морфолошке 

услове терена и ружу ветрова;
– пројектовању надземних и подземних комуникација.

Смисао зонирања огледа се у томе да се сродне функционалне делатно-
сти или делатности са истом предиспонираношћу за јављање пожара или по-
жарном опасношћу групишу у посебне комплексе – зоне. Пресудну улогу у 
формирању зона има организација производно-технолошког процеса инду-
стрије, односно објекта. Положај објекта и окружења, а такође и транспортни 
и комуникациони путеви на територији индустријског комплекса, предуслов 
су за функционисање предузећа у оквиру комплекса, како са економске стра-
не тако и са аспекта остваривања осталих функција, а, између осталог, и за-
штите од пожара.

Ако насељено место посматрамо као систем уочићемо три основне зоне:

– зону становања, 
– зону рада и
– зону одмора и рекреације.

У пресеку ове три зоне налази се зона централног градског језгра. Такође, 
све ове зоне се преклапају једна са другом и творе делове са мешовитим сад-
ржајем.

Када су у питању стамбени објекти и заштита од пожара, у литератури се 
њима не посвећује довољно пажње.13 Примарно место у одређивању пара-
метара угрожености од пожара заузимају архитектонски-грађевинске кате-
горије, као што су: урбанистичка решења, архитектонска решења, примење-
ни конструктивни елементи и материјали. Обезбеђењу пожарне отпорности 
стамбеним објектима треба посветити нарочиту пажњу, јер се у литератури 

12 Еган, М., Грађевинске конструкције и пожар, Грађевинска књига, Београд, 1990.
13 Клеут, Н., ЈУС ТП 21 2003 – Техничка препорука за урбанистичке и грађевинске мере безбед-

ности од пожара стамбених, пословних и јавних зграда и коментар аутора са прилози-
ма, Заштита систем, Београд, 2005.
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спомиње податак да 78–85% погинулих у пожарима страда у стану, од чега 
су једна петина деца, а сваке године пожари униште 2–6% стамбених зграда. 

Са гледишта заштите од пожара најугроженији су зона рада и делови оста-
лих зона чији се садржаји преклапају са индустријском. Зона рада се састоји 
из индустријских комплекса. Индустријски комплекс представља скуп свих 
објеката који чине организациону целину једног предузећа. У целокупној 
структури индустријског комплекса највећи део (60–90%) заузимају произ-
водна групација и складишна групација (4–32%). Истовремено, ове групације 
су те у којима најчешће долази до пожара. Узимајући у обзир да индустријске 
зоне готово увек у оквиру насељеног места имају пресек – заједничко заузеће 
територије са зонама централног градског језгра и становања – лако је закљу-
чити да оне представљају потенцијалну опасност за целокупну територију.

Безбедна растојања грађевинских објеката имају задатак да спрече ши-
рење пожара са једног објекта на суседни. Познато је да се критеријуми 
одређивања растојања између објеката односе и на неке друге аспекте: инсо-
лацију, комуникацијске потребе (са посебним акцентом на приступу објекту 
ватрогасних возила), проценат изграђености и функционални аспект.14

Веома често се растојање између суседних објеката израчунава на основу 
критеријума рушења објекта у акцидентним ситуацијама.15 Тада се минимал-
но растојање, lmin, изражава у функцији висине објекта:

 lmin = h1/2 + h1/2 + a, 

при чему су h1 и h2 висине суседних објеката. Константа а представља ширину 
пожарног пута слободног од рушевина и износи 4 м. Повећањем минималног 
одстојања суседних објеката за константу а обезбеђује се приступ ватрогасних 
возила и ствара се манипулативни простор за гашење односно евакуацију.16 
Ово је нарочито значајно код високих објеката. Такође је потребно водити ра-

14 Безбедност од пожара до половине ХIХ века заснивала се на запажањима људи, односно 
на њиховом ис куству да нешто гори брже или спорије, као и да нешто не може горети. На 
основу тих искустава доношени су прописи о планирању и изградњи зграда и насеља. 
Прописи су, између осталог, говорили о подели градских и већих сеоских насеља у 
блокове улицама које су довољне ширине да се спречи пренос ватре на наредни блок. 
Временом су урбанисти уочили да постоји складан однос висине низа зграда и ширине 
улице. У градовима су просецани булевари, широке улице (чак и до 40 м), са дрворедима 
и тротоарима. У Београду, који је са урбанизацијом почео знатно касније у односу на 
друге европске градове, просецају се улице, руше трошније куће без посебних вредности. 
Данас смо сви сведоци овог процеса, јер се широм града спроводе радови како би се боље 
регулисао саобраћај: проширивање улица (Булевар деспота Стефана, Булевар краља 
Александра), изградња нових зграда, надградња већ постојећих.

15 Један од услова за градове у земљотресном подручју био је и захтев могућности пролаза 
возила кроз улицу сужену грађом која је пала, при обрушавању фасаде или крова. Тако 
се дошло до оцене да ширина улице треба да буде нешто већа од висине венца зграда у 
низу, што се сводило на 18 до 25 м.

16 Милутиновић, С., Манчић, Р., Заштита зграда од пожара, Издавачка јединица 
Универзитета у Нишу, Ниш, 1997, стр. 55.
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чуна о могућем домету распаднутих елемената, а нарочито стакла (5–12 м), 
како би се заштитиле ватрогасне екипе у току интервенције.

Високи објекти захтевају већа безбедносна растојања. Како се ови објекти 
праве у ужим градским центрима, потребно је пажљиво одмерити захтеве за 
економичнијом градњом, њихове безбедности (могућност колапса ових обје-
ката у великом пожару или неком другом акциденту, ратним разарањима) и 
њиховом зарушавању.

3. ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

У урбаним срединама где су парцеле искоришћене до максимума – препрека 
на коју ватрогасци често наилазе јесте немогућност прилаза зградама. Иако 
је ова област у Србији уређена Правилником о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара (Службени лист СРЈ, бр. 8/95), 
сведоци смо да се приликом изградње објеката ова правила ретко поштују. 
често се у пракси дешава да ватрогасци не могу гасити пожар с дворишне 
стране, већ само с уличне, због немогућности пролаза возила у двориште. 

Приступни путеви имају велики значај у просторној организацији и ур-
банистичком планирању, поготову у микроурбанистичком планирању про-
изводних комплекса.17 Њиховим правилним избором и димензионисањем 
омогућава се правовремена и неометана интервен ци ја ватрогасних возила 
и екипа, као и безбедна евакуација унутар комплекса захваћеног пожаром. 
Градске саобраћајнице треба пројектовати тако да омогућавају несметан 
пролаз ватрогасним возилима у сваком тренутку времена. Треба избегавати 
велике успоне на овим путевима, прелазе преко железничких пруга у нивоу, 
фреквентне раскрснице или сужења. 

Улази на територију комплекса унутар којег се налази објекат захваћен по-
жаром димензионишу се тако да омогућавају неометан приступ ватрогасним 
возилима (радијус-кривине, сигнализација итд). Где год је то могуће, треба 
предвидети два улаза, а уколико се унутар комплекса предвиђа једносмерни 
саобраћај, два улаза се намећу као обавеза. Број приступних путева унутар 
комплекса и њихову ширину треба димензионисати како према транспор-
тно-технолошким параметрима производње, тако и према захтевима зашти-
те од пожара, односно предвиђене интервенције гашења.

Правилник наводи да је лако маневрисање возилима могуће ако се избег-
ну дуге узане саобраћајнице (дуже од 50 м) које немају одговарајуће окрет-

17 Када се говори о приступним путевима, мисли се на: градске саобраћајнице којима се 
планира приступ ватрогасних возила до објекта или комплекса захваћеног пожаром; 
улазе у комплексе захваћене пожаром; унутрашње саобраћајнице; платое за гашење 
унутар комплекса; окретнице за ватрогасна возила.
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нице. Такође, треба избегавати слепе улице, јер могу да проузрокују губитак 
времена и тешкоће приликом маневрисања уназад. Т-окретнице обезбеђују 
маневарски простор и промену смера без дугих маневрисања уназад. Како не 
би било маневрисања у слепој улици, могу се поставити окретнице на крају. 
Окретнице се обавезно пројектују уколико је приступни пут са једносмерним 
саобраћајем. Могу се пројектовати као кружне или Т-окретнице. Окретница 
мора бити прегледна, око ње и на унутрашњем кругу не сме бити препрека. 
Приступни пут треба да има ширину коловоза најмање 3,5 м за једносмерно 
кретање или 6 м за двосмерно кретање возила.

На свим саобраћајницама које су предвиђене за ватрогасна возила не-
опходно је обезбедити њихову потпуну проходност у сваком тренутку. Због 
тога се на њима не дозвољава паркирање других возила, а на оној страни 
саобраћајнице или платоа која се налази наспрам фасаде угроженог објекта 
не дозвољава се ни заустављање возилâ. Спречавање паркирања возила на 
приступном путу или платоу за ватрогасна возила може се вршити ниским 
укопаним стубовима, који ће онемогућити прилаз путничким возилима, јер 
је њихова шасија нижа, а висина стубића је таква да омогућава пролаз ва-
трогасним возилима која имају вишу шасију. Висина оваквих стубића је од 
15 до 20 цм. Други начин обезбеђења је осигуравање погодним жардињерама, 
масе између 60 и 100 кг. Може се, такође, користити и жичана ограда, која се 
лако може уклонити ручним алатом или покидати ватрогасним возилом без 
штете по возило.

4. УРБАНИСТИчКИ УСЛОВИ ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ У 
ГРАДСКИМ НАСЕљИМА

Посебно питање у оквиру просторног и урбанистичког планирања, када је 
реч о заштити од пожара, јесу извори снабдевања водом за гашење пожара. 
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара (Службени лист СФРЈ, бр. 30/91) постављају се услови за укупну 
количину воде потребне за гашење пожара. 

Вода је основно средство за гашење пожара. Гашење великих пожара, било 
да су у питању шумски пожари или пожари стамбених и индустријских обје-
ката, као ни њихова локализација, не може се ни замислити без воде као 
средства за гашење. Вода је неопходна за хлађење и код пожара који се не 
могу гасити водом, нпр. код хлађења судова са запаљивим течностима или 
гасовима.

На најефикаснији начин и за најкраће време, вода за гашење пожара и 
локализацију обезбеђује се из водоводних система градске водоводне мреже, 
из водоводне мреже насељених места или пак из индустријских водовода. 
За ове основне системе везују се, поред осталих потрошача, и противпожар-
не водоводне мреже, тј. хидрантске водоводне мреже. Хидрантска водоводна 
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мрежа састоји се из спољне водоводне мреже, са одређеним бројем спољних 
подземних или надземних хидраната, и унутрашње водоводне мреже, са по-
требним бројем унутрашњих/зидних хидраната.

Урбанистички услови за хидрантску мрежу регулисани су Правилником 
о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за 
гашење пожара (Службени лист СФРЈ, бр. 30/91). Овим правилником се про-
писују технички нормативи за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за 
гашење пожара, којима се утврђују захтеви за изворе, капацитет, проток и 
притисак воде у хидрантској мрежи.18

Законом о заштити од пожара предвиђено је да се просторним и урбани-
стичким плановима утврђују изворишта снабдевања водом и капацитети 
јавне водоводне мреже, који обезбеђују довољне количине воде за гашење 
пожара.19 За напајање хидрантске мреже користи се сваки извор чији капа-
цитет може обезбедити потребну количину воде таквог квалитета да се може 
употребити за гашење пожара.20

При изради урбанистичких планова дефинише се начин снабдевања 
пијаћом водом подручја за које се план ради, полазећи од нормативâ потро-
шње по становнику. Капацитет водовода се димензионише на основу потреба 
потрошача у садашњости и будућности. Узимајући у обзир да се за гашење 
пожара у градовима користи пијаћа вода, за утврђивање капацитета водово-
да потребно је додати и ову количину воде.21 Количина воде за гашење пожа-
ра одређује се према величини насеља, изражено према броју становника и 
према рачунском броју истовремених пожара,22 не узимајући у обзир отпор-
ност објекта према пожару. 

За напајање хидрантске мреже као извори најчешће се користе јавна водо-
водна мрежа, резервоари атмосферске воде, реке, језера и бунари. На подру-
чјима где не постоји водоводна мрежа за напајање хидрантске мреже кори-
сти се вода из бунара. Код овог извора воде погодност је то што је издашан и 
у неповољним хидролошким условима. Генералним урбанистичким планом 
треба одредити локације главних ватрогасних станица, трасе кретања ватро-
гасних возила саобраћајницама, црпилишта воде за напајање возила водом 
у „неограниченим“ количинама итсл. 

За напајање хидрантске мреже користе се и атмосферске воде које се са 
кровова и других површина прикупљају у резервоаре. Резервоари су констру-

18 Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, Службени 
лист СФРЈ, број 30/91.

19 Закон о заштити од пожара, Службени гласник РС, број 111/2009, члан 29.
20 Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, Службени 

лист СФРЈ, број 30/91, члан 3.
21 Оријентационо, потребна количина воде се креће од 10 до 90 л/с по једном очекиваном 

пожару.
22 Истовремени пожари – број пожара који могу настати у току три узастопна сата на 

подручју за које је димензионисана хидрантска мрежа.
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исани тако да се могу пунити и из покретних цистерни. На основу Правилни-
ка, за обезбеђење најмање резерве воде за гашење пожара, као и за напајање 
спољне и унутрашње хидрантске мреже, користе се укопани, полуукопани и 
надземни резервоари. Они се граде када нема других могућности за обез-
беђивање воде за гашење. Снабдевање водом из хидрантске мреже никако не 
сме бити онемогућено замрзавањем. Никако није дозвољено спајање водово-
да за воду за пиће са другим изворима за напајање хидрантске мреже. 

Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење по-
жара у члану 12 одређује количину воде у секунди која је потребна за гашење 
пожара у насељима градског типа, зависно од броја становника и рачунског 
броја истовремених пожара. Тако се одређује да је најмања количина воде у 
л/с по једном пожару, без обзира на отпорност објеката према 
пожару, која је потребна за гашење једног пожара 10 л/с уколико се гаси 
један пожар, а уколико се гасе четири истовремена пожара, она 
износи и до 90 л/с.

ЗАКљУчАК

У Србији је 2009. године донет Закон о заштити од пожара, који полази од 
тога да се добром превентивном заштитом, од момента градње објеката 
па до њиховог извођења и експлоатације, онемогуће пожари и експлозије, 
као и да се добром опремљеношћу и увежбаношћу ватрогасно-спасилачких 
јединица, али и брзом интервенцијом, спречи ширење евентуалних пожара 
и тиме заштите највеће вредности друштва. Уз усвајање новог закона и 
одговарајућих подзаконских аката, као и уз примену европских стандарда и 
прописа у овој области, могу се постићи два циља, а то су солидно регулисана 
превентивна заштита и могућност брзе и адекватне ватрогасно-спасилачке 
интервенције. Постизањем ових циљева грађанима и власницима имовине 
могу се обезбедити максимална сигурност и заштита.

Применом адекватних мера заштите од пожара у просторном и урбани-
стичком планирању повећава се степен безбедности од пожара и уједно се 
смањује ризик од појаве пожара. Тражење оптималних просторних и урба-
нистичких мера заштите од пожара врло је осетљив задатак и треба да се ре-
шава уз уважавање природних, социјалних и економских услова. Такође, у 
обзир треба узети и то колика је вредност људског живота за државу, какве 
су навике и склоности људи у избору материјала и конструктивних решења 
итд. Грешке које се начине у планирању само се мало могу сакрити добрим 
пројектовањем. Није нимало утешно што је при том потребно утрошити мно-
го труда, времена и новца. Како у најразвијенијим државама, тако и у нашој 
држави, и грађани (посебно инвеститори и градитељи) морају схватити да од 
начина градње објеката често зависе њихов живот, живот деце и унука, без-
бедност њихове имовине.
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SPATIAL AND URBAN PLANNING 
IN THE FUNCTION OF FIRE PROTECTION 
IN URBAN AREAS

Abstract: Despite contributing to social development in many ways, the de-
velopment of technology and the expansion and development of cities and 
towns also result in a higher risk of fires. Lethal fires in cities in the Middle 
Ages lead people to consider the way their cities developed beforehand in 
order to protect themselves from fires. For example, in 1666 there was a dev-
astating fire in London and in 1776 a huge fire devastated New York. The fire 
that broke out in Chicago in 1871 took only 27 hours to destroy 17,500 build-
ings, leaving more than 90,000 people homeless. Due to the upward trend in 
the number of fires brought about by technological development and un-
planned urbanization as well as the fact that fire protection is an integral 
part of the defence system, societies have an obligation to make an organized 
effort to improve the existing conditions and help spur development in this 
area. Optimal spatial and urban measures of fire protection can minimize 
the likelihood of fires and enable a quick and efficient response of firefighters 
in cases where a fire does occur.
Key words: spatial planning, urban planning, fire protection
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СНАГЕ ЗА БРЗО РЕАГОВАЊЕ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – БОРБЕНЕ ГРУПЕ

Сажетак: У раду су представљени настанак и развој снага за брзо ре-
аговање Европске уније, са посебним акцентом на анализи борбених 
група, као последњег решења у стварању снага које могу да обезбеде 
„тренутно“ присуство ЕУ у кризним жариштима. У светлу актуелних од-
носа у самој Унији, али и ван ње, испитивана је перспектива борбених 
група ЕУ. На крају су скицирани предуслови искоришћавања пуног по-
тенцијала ових војних формација.
Кључне речи: Европска унија, Заједничка безбедносна и одбрамбена 
политика, снаге за брзо реаговање, борбене групе ЕУ

УВОД

Подређени положај Европске уније у глобалном окружењу представио 
је почетком 1990-их, на веома илу  стративан начин, тадашњи министар 
спољних послова Белгије Марк Ејскенс (Mark Eyskens): „Европа је економски 
џин, политички патуљак и војни црв.“1 Након скоро пола века проведених под 
безбедносним кишобраном НАТО-а и доминантним утицајем САД, државе 
окупљене у Европској унији схватиле су да уколико желе статус глобалног 
по ли тичко-безбедносног актера, морају показати да ЕУ није само снажан 
економски играч, већ да своју позицију може подржати и „тврдом“, а не само 
„меком моћи“. Зато је у Европској унији до данас покренут низ иницијатива 
у смислу развијања респектабилних војних снага које могу деловати на 
глобалном нивоу, од којих је последња свакако концепт борбених група. 

1 Whitney, C. (1991) Gulf Fighting Shatters Europeans’ Fragile Unity, The New York Times, 25 
January 1991, http://www.nytimes.com/1991/01/25/world/war-in-the-gulf-europe-gulf-fighting-
shatters-europeans-fragile-unity.html (приступљено 11. 10. 2011).
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ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНИ ОКВИР 
НАСТАНКА СНАГА ЗА БРЗО РЕАГОВАЊЕ ЕУ

Уговором из Амстердама2 из 1997. године први пут су дефинисане одредбе 
Заједничке спољне и безбедносне политике (ЗСБП) Европске уније:

– заштита заједничких вредности, основних интереса, независности и ин-
тегритетаУније у складу са принципима Повеље Уједињених нација;

– јачање безбедности Уније на све начине;
– очување мира и јачање међународне безбедности, у складу са принци-

пима Повеље Уједињених нација, принципима Завршног акта из Хел-
синкија и циљевима Париске повеље, укључујући и мир и безбедност на 
спољним границама;

– промовисање међународне сарадње;
– развијање и консолидација демократије и владавине права, као и по-

штовање људских права и основних слобода.3

Историјски корак у правцу имплементације ЗСБП начињен је на самиту 
у Сен Малоу, када су тадашњи француски председник Жак Ширак и британ-
ски премијер Тони Блер пот пи сали декларацију чији је један од закључака 
гласио да „ЕУ мора имати способности за ауто номну акцију подржану креди-
билном војном силом, средства да се она употреби и спремност да то уради 
како би одговорила на међународне кризе“.4 Ово је нарочито значајно јер Ве-
лика Британија након Другог светског рата своју безбедност чврсто везује за 
САД, па је на те мељима овакве одлуке већ у јуну 1999. године одржан састанак 
Европског савета у Келну, на којем је усвојен и званични термин „Европска 
безбедносна и одбрамбена политика (ЕБОП)“.5 

Самит у Келну је представљао преокрет у развоју ЗСБП, јер су се први пут 
„све државе чланице сложиле да је неопходно да ЕУ развије сопствене војне 
и одбрамбене капацитете“,6 а ангажовала би их у мисијама кризног менаџ-
мента које би сама предводила, односно да мора бити спремна да аутономно 
делује, уз подршку кредибилних војних снага. Састанак у Келну значајан је и 
због чињенице да је иницирано преузимање надлежности Западноевропске 

2 Пун назив овог уговора јесте: Уговор из Амстердама о изменама и допунама Уговора о 
Европској унији, Уговора о оснивању Европске заједнице и других сродних аката.

3 Amsterdam Treaty (1997) Council of The European Union, Part one, Article J.1, http://www.
europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf (приступљено 11. 10. 2011).

4 Joint declaration on European defense (1998) Franco-British summit; Saint-Malo, paragraph 2, 
http://www.atlanticcommunity.org/Saint-Malo%20Declaration%20Text.html (приступљено 11. 
10. 2011).

5 У раду ће даље бити коришћен термин „Заједничка безбедносна и одбрамбена политика“, 
како је ова политика преименована Лисабонским уговором. До овог реформског уговора 
користио се термин „Европска безбедносна и одбрамбена политика“.

6 ЦЦВО (2009) Хронологија европских безбедносних интеграција, стр. 13, http://www.ccmr-bg. 
org/eubezbednost/pdf/Hronologija%20evropskih%20bezbednosnih%20integracija.pdf 
(приступљено 11. 10. 2011).
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уније (ЗЕУ). Прецизније, истакнуто је да је ЗЕУ испунила свој циљ у области 
безбедности и да ће Европска унија почети преузимање њене функције ради 
испуњења Петерзбершких задатака.7 

Након Келна је одржан састанак у Хелсинкију, које је важaн по томе што 
је донео усва ја ње Водећег циља 2003 (Headline Goal Task Force).8 Њиме је пред-
виђено да ЕУ до 2003. го ди не постане способна да у року од 60 дана након 
избијања кризе на удаљености до четири хи љаде километара од Брисела по-
шаље до шездесет хиљада војника и да их тамо одржи нај ма ње годину дана.9 
У Финској је, том приликом, наглашено да ће се активно радити на раз ви ја њу 
„способности за брзо реаговање“.10 Такође, на самиту ЕУ у Хелсинкију постиг-
нут је до  го вор о институционалним аранжманима којима би се обезбедила 
политичка контрола и стра те шко усмерење за могуће мисије које би предводи-
ла ЕУ, успостављајући Политичко-без бе дносни комитет, Војни комитет и Војни 
штаб.11 Најзад, на Европском самиту у Ници де цем бра 2001. године усвојене су 
ове институционалне новине и створени предуслови за само стално учешће 
европских снага у остваривању Петерзбершких задатака ван оквира НАТО-а. 

КА КОНЦЕПТУ БОРБЕНИХ ГРУПА 

Амбициозно замишљен „Хелсиншки водећи циљ 2003“ био је тешко дос-
тижан. На путу његовог остваривања Европска унија се суочавала са више 
препрека. Проблем недостатка задовољавајућих ваздухопловних и морна-
ричких транспортних капацитета за превоз трупа и наоружања у кризна 
подручја био је изразито приметан.12 Такође, квалитет европских командних, 
контролних, комуникацијских и обавештајних капацитета који би подржали 

7 У оквиру Западноевропске уније као додатни гарант безбедности појединих чланица 
ЕУ (Белгија, Италија, Луксембург, Немачка, Велика Британија, Француска, Холандија, 
Шпанија, Португалија и Грчка) на састанку у хотелу „Петерзберг“, близу Бона, у јуну 1992. 
године усвојени су тзв. Петерзбершки задаци, у којима би се могле ангажовати одбрамбене 
снаге ових држава – то су: хуманитарни задаци и задаци спасавања; задаци очувања мира 
и борбени задаци у кризном менаџменту, укључујући и наметање мира. Петерзбершки 
задаци су на иницијативу Шведске и Финске унети у Амстердамски уговор у члану Ј.7. 
Western European Union (1992) The Petersberg Declaration, документ се у целости може наћи 
на адреси: http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf (приступљено 11. 10. 2011).

 Ступањем на снагу Лисабонског споразума надлежности Западноевропске уније прелазе 
на ЕУ. Уговор о ЗЕУ укинут је у марту 2010, а она у потпуности престаје са радом у јулу 2011.

8 У домаћој литератури може се наићи на различите преводе овог термина, као што су: 
водећи, главни или насловни циљ. У овом раду биће коришћен термин „водећи циљ“, јер 
се чини да на најбољи начин одсликава сврху овог документа.

9 Helsinki Headline Goal (1999) Council of The European Union, документ се у целости може 
наћи на адреси: www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Helsinki Headline Goal.pdf 
(приступљено 11. 10. 2011).

10 Овим је постављена основа за развијање борбених група Европске уније (EU Battlegroups).
11 Глигоријевић, С. (2007) Безбедносна сарадња ЕУ и НАТО, Евроатлантска ревија, бр. 6, стр. 7.
12 Тренутна ситуација је нешто боља, али је проблем великих транспортних авиона 

хронична брига и НАТО-а, а не само Европске уније.
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операције управљања кризама није био на задовољавајућем нивоу. Зато је, 
између осталог, у децембру 2002. године постигнут договор на основу којег 
НАТО може своје поједине материјалне и људске ресурсе преусмерити на 
спровођење мировних мисија Европске уније. Овај споразум означен је као 
аранжман Берлин плус (Berlin Plus agreement),13 а створио је институционал-
ну могућност за развијање „стратешког партнерства НАТО–ЕУ“.14 

Међутим, овакав расплет је послао јасну поруку да је ЕУ у том тренутку 
далеко од амбициозно замишљених самосталних и респектабилних војних 
снага за спровођење Петерзбершких задатака ван оквира НАТО-а. Европска 
унија се, битно је додати, 2003. године налазила у, по многима, највећој кризи 
од оснивања,15 а како би се новонастала тензија делимично смањила, ЕУ се 
спремила за највеће проширење у историји.16 Тада је одлучено да се присту-
пи писању Европске стратегије безбедности, која би поставила јасну слику 
безбедносне архитектуре у Европи и пружила процену безбедносних изазо-
ва, ризика и претњи. Овим документом Европска унија је, први пут од свог 
оснивања, на једном месту представила и дефинисала сопствену стратегију 
безбедности, чиме је начинила озбиљан корак у операционализацији безбед-
носне политике. У Стратегији је посебно наглашено да је неопходно издвајати 
више средстава за одбрану и делотворније их употребљавати како би се војске 
чланица ЕУ могле преобразити у флексибилније и покретљивије снаге које 
би биле способне да одговоре на нове (безбедносне) претње.17

Савет за опште послове и спољне односе ЕУ и Европски савет усвојили су 
2004. године Водећи циљ 2010 (Headline Goal 2010) како би се испунили циљеви 
Европске стратегије безбедности. Њиме је ЕУ дефинисана као „глобални чи-
нилац, спреман да подели одговорност за глобалну безбедност“.18 План је оба-
везао државе чланице да до 2010. године развију способност да реагују на кри-
зе широм света, користећи још флексибилније и интероперабилније снаге. 
Постављен је задатак да ЕУ мора бити способна да донесе одлуку о покретању 

13 Berlin Plus agreement (2002) NATO-EU; документ се у целости може наћи на адреси: 
http://www.nato.int/shape/news/2003/shape_eu/se030822a.htm (приступљено 11. 10. 2011).

14 Waugh, T. (2002) Berlin Plus agreement; p. 2, http://www.europarl.eu ro pa.eu/meetdocs/2004_2009/
docu ments/dv/berlinplus_/berlinplus_en.pdf (приступљено 11. 10. 2011).

15 Америчка инвазија на Ирак изазвала је велики потрес у ЕУ. Државе чланице су се 
дијаметрално разликовале у односу према америчкој војној операцији „Ирачка слобода“. 
Велика Британија, Италија, Шпанија, Пољска и Данска биле су део „коалиционих снага“ 
које су извршиле окупацију Ирака, док су се Француска и Немачка оштро супротставиле 
оваквом чину, тврдећи како „нема доказа да је Ирак развијао оружје за масовно уништење“.

16 Првог маја 2004. године чланице Европске уније постале су: Естонија, Кипар, Летонија, 
Литванија, Мађарска, Малта, Пољска, Словачка, Словенија и чешка – укупно 10 држава.

17 A secure Europe in a better world – European Security Strategy (2003) European Union, p. 
13; документ се у целости може наћи на адреси: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cmsUpload/78367.pdf (приступљено 12. 10. 2011).

18 Headline Goal 2010 (2004) European Union, p. 1; документ се у целости може наћи на адреси: 
http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf (приступљено 
12. 10. 2011).
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операције у року од пет дана, а да њене снаге морају бити способне да ту од-
луку спроведу у року од десет дана након доношења одлуке. Тиме је најављен 
концепт борбених група ЕУ и предвиђено је оснивање Европске одбрамбене 
агенције (ЕОА).19

БОРБЕНЕ ГРУПЕ – „СНАГЕ ЗА БРЗO РЕАГОВАЊЕ“ ЕУ

Као што је раније истакнуто, развој идеје о снагама за брзо реаговање ЕУ 
започет је 1999. године са првим водећим циљем, али је у пракси остварен тек 
формирањем борбених група, што се може видети у табели 1.

Инстанција/догађај Месец 
одржавања Значај

Европски савет (Хелсинки) 12. 1999. Прво помињање елемената  
за брзо реаговање

Француско-британски самит  
(Le Touquet)

2. 2003. Усвајање идеје о 5–10 дана за 
распоређивање

Операција Artemis 6. 2003. Прва самостална војна мисија ЕУ  
(ДР Конго)

Француско-британски самит 11. 2004. Указано на потребу за форма-
цијом величине борбене групе

Британско-француско-немачки  
food-for-thought paper

2. 2004. Представљање концепта борбене 
групе

19 Лисабонски уговор први пут укључује у Уговор о ЕУ и одредбе о ЕОА (формирана још 
2004. године). Као задатке ове агенције Уговор прописује оцену војних способности 
држава чланица за извршење прописаних обавеза; рад на хармонизацији оперативних 
потреба и утврђивање ефикасних и компатибилних поступака набавке; предлагање 
мултилатералних пројеката за реализацију циљева постављених у складу са војним 
капацитетима и старање о усклађености програма које спроводе државе чланице, као 
и управљање програмима специфичне сарадње; пружање подршке истраживањима 
у области одбране, координације и планирање заједничке активности у тој области; 
допринос идентификацији и спровођењу корисних мера за јачање индустријске и 
технолошке базе у сектору одбране. Уговор, међутим, не прецизира како ће Агенција 
извршавати ове задатке, те остаје отворено питање како ће, на пример, она процењивати 
војне способности држава чланица, на основу којих ће критеријума то радити, те како ће 
бити сигурна у то да ће државе чланице испуњавати њене препоруке. Биће интересантно 
посматрати развој у овој области, с обзиром на осетљивост питања одбране. Томе треба 
додати и чињеницу да не постоји сагласност међу државама чланицама о самом 
карактеру приступа овим питањима: Агенција и неке чланице форсирају приступ 
заснован на способностима (capability-based approach), док постоје и оне које приступ 
заснивају на претњама (threat-based approach), што може да створи процене које нису 
међусобно компатибилне. 

 Према: Новичић, Ж. (2010) Новине у спољној и безбедносној политици ЕУ после Уговора 
из Лисабона, Међународни проблеми, бр. 3, стр. 397–417.

 Више у: Mölling, C. (2010) ESDP after Lisbon: More coherent and capable?, CSS Analyses in 
Security Policy, Vol. 3, No. 28, pp. 2–3.
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Савет за опште послове и спољ-
не односе

3. 2004. Поздравља идеју концепта БГ  
на нивоу ЕУ

Савет за опште послове и спољ-
не односе

5. 2004. Одоборен концепт борбених 
група

Војни комитет ЕУ 6. 2004. Споразум о борбеним групама

Европски савет 6. 2004. Прихватање водећег циља 2010

Конференција о привржености  
стварању војних капацитета

11. 2004. Гаранције држава  
о формирању борбених група

Табела 1 – Развој идеје о борбеним групама

Борбена група је замишљена као најмања ефективна и уверљива војна 
сила, која може бити покренута у најкраћем временском року и у стању је да 
самостално изводи операције или да припреми веће операције.20 Састоји се 
од 1.500 војника и може бити покренута од 5 до 10 дана након доношења одлу-
ке Савета ЕУ. Мора бити одржива најмање 30 дана, а највише 120 дана.

Графикон 1 – Временски рокови за распоређивање борбених група

(Извор: EU Council Secrétariat: Factsheet - EU Battlegroups, November 2006)

Европска унија данас има на располагању 18 борбених група, а у стању је да 
пошаље две борбене групе истовремено на различите стране, што је био циљ 
постављен 2004. године.21 Борбене групе се могу оформити на више начина: од 

20 Ејдус, Ф., Савковић, М., Драгојловић, Н. (2010) Ка борбеној групи Западни Балкан: Визија 
одбрамбене интеграције Србије у ЕУ 2010–2020, Центар за цивилно–војне односе, Београд, 
стр. 17–18.

21 Видети шире у: Declaration on European Military Capabilities (2004) Military Capability 
Commitment Conference, Annex A; документ се у целости може наћи на адреси: 
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стране једне државе чланице ЕУ, од стране једне водеће државе (lead-nation), 
којој се као допуна придружују друге државе или делују као мултинационалне 
коалиције више држава, где могу да учествују и државе нечланице ЕУ – било да 
су чланице НАТО-а или да су кандидати за придруживање Унији.22 Структура 
борбене групе, као и структура њених компоненти, зависе од одлука самих 
држава чланица.23 Државе чланице нису задужене за оперативну команду 
борбених група, јер се она организује на нивоу ЕУ, али су у потпуности, заједно 
са својим партнерима, задужене за развијање снага на терену. Борбена група 
ЕУ обавља задатке који су пописани у члану 17.2 Уговора о ЕУ, познатије као 
Петерзбершке задатке и испуњава циљеве пописане у Европској стратегији 
безбедности. 

У Петерзбершке задатке спадају: хуманитарни задаци и задаци спасавања, 
задаци очувања мира, као и борбени задаци у кризном менаџменту, укљу-
чујући и наметање мира.

Циљеве у Европској стратегији безбедности обухватају: здружене опера-
ције разоружавања, операције подршке трећим државама у борби против 
тероризма, и Операције подршке реформи сектора безбедности које су део 
шире институционалне изградње

У зависности од ситуације, мисије борбених група могу бити операције 
спајања, операције иницијалног и брзог уласка, као и самосталне операције.24 
Под операцијама спајања (bridging operations) подразумевају се операције 
у којима борбене групе треба да споје или оснаже снаге које се већ налазе 
на терену. Операције иницијалног и брзог уласка (initial entry rapid response 
operations) јесу оне у којима је борбена група претходница већим снагама. 
Коначно, самосталне операције (stand-alone operations) представљају опера-
ције ограниченог трајања и опсега, које борбена група може да изврши са-
мостално. Иако не постоји географско ограничење које се односи на то где 
борбене групе могу бити послате, често се помиње удаљеност од 6.000 км од 
Брисела. Ову поделу треба узети с резервом, јер је могуће замислити сцена-
рио који комбинује карактеристике различитих типова операција.

Како би у сваком тренутку имала групе спремне за реакцију, ЕУ је фор-
мирала листу (тзв. „ростер“) борбених група, који чине две дежурне борбене 
групе у периоду од шест месеци. Иако су пуну оперативну способност (Full 
Operational Capability) достигле још 2007. године, до овог тренутка Европска 
унија није употребила ниједну борбену групу. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Declaration%20on%20EU%20Military%20
Capabilities%20-%20May%202003.pdf (приступљено 12. 10. 2011.)

22 Anderson, Ј. (2006) Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept аnd the Nordic Battlegroup, 
SIEPS, Report No. 2, Stockholm, p. 21.

23 С обзиром на то да су у фокусу рада политички и безбедносни значај борбених група за 
спољно деловање ЕУ, овде неће бити анализиране техничке карактеристике и могућности 
борбених група. 

24 Lindstrom, G. (2007) Enter the EU Battlegroups, Chaliiot Paper, no. 97, EUISS, Paris, pp. 18–19.
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RAISON D’êTRE БОРБЕНИХ ГРУПА 

Стратегијом безбедности Европска унија се јасно определила да претње 
европској безбедности покуша да сузбије на њиховом извору, пре него што 
стигну до европске територије. Због измењених околности и нових претњи 
безбедности, „традиционални концепт самоодбране“ замењен је идејом 
да „прва линија одбране ЕУ“ од свих претњи буде у иностранству.25 Оваква 
врста институционализације интервенционизма ЕУ у другим државама 
подразумева развијање снага за брзо реаговање, које ће бити способне да 
остваре овакве циљеве. На том трагу проистекла је идеја борбених група, као 
једног од механизама за обезбеђивање моментаног присуства европских 
снага на кризним жариштима ван граница Европске уније. 

Иако су државе ЕУ битни политички актери у светској политици – на основу 
чињенице да су две државе сталне чланице Савета безбедности УН и да су уг-
лавном још две у сваком тренутку несталне чланице, да њене чланице допри-
носе са око 40% буџету Уједињених нација, те да су највећи даваоци економске 
и хуманитарне помоћи у свету – Европска унија се није исказала као кохерен-
тан безбедносни актер на глобалном нивоу. Развој ЗБОП и борбене групе сред-
ства су за остварење таквог циља. Тако посматрано, стварање борбених група 
ЕУ шаље двојаку поруку. Прва је упућена „спољашњем свету“, којем се поручује 
да је ЕУ спремна да подигне своје капацитете и улогу у кризном менаџменту, 
односно да је вољна и способна да се суочи с кризама далеко ван своје тери-
торије, пре свега у Африци, али и другде.26 Друга порука, упућена „евроскеп-
тицима“, гласи да ЗБОП даје практичне резултате и да ЕУ крупним корацима 
напредује ка јачању својих капацитета за кризни менаџмент.

Рапидни развој борбених група, које су постале оперативне три године на-
кон сазревања идеје о оваквој формацији, показује коначну одлучност Европ-
ске уније да створи спремне, оперативне, интероперабилне и ефикасне снаге 
за брзо деловање. Као један од базичних разлога из којих ЕУ није успела да 
оствари свој водећи циљ 2003. наводила се неспособност великих земаља ЕУ 
да убеде тзв. мале државе да узму војно активније и финансијски захтевније 
учешће у безбедносним ангажманима у свету. Управо је то постигнуто кон-
цептом борбених група. Доказ тога је и чињеница да је у тренутној листи 
једна од две „дежурне“ групе тзв. „Балканска“ борбена група (позната и као 
HELBROC), коју чине Грчка, Бугарска, Румунија и Кипар. Такође, формирањем 
борбених група створен је практични предуслов за прелазак са територијалне 
одбране на међународни кризни менаџмент, за шта се ЕУ определила својом 
Стратегијом безбедности.

25 A secure Europe in a better world (2003), op. cit., p. 7.
26 Прва самостална војна операција ЕУ ван Европе спроведена управо у Африци, у ДР 

Конгу, под називом „Artemis“.
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Хавијер Солана, некадашњи високи представник ЕУ за заједничку спољну 
и безбедносну политику, говорио је о шест лекција које је научио за десет 
година постојања ЗБОП. Оне су уједно и принципи деловања који ће се пош-
товати и у годинама које су пред нама: 

– У мисију се креће на темељу (политичког) консензуса. 
– Водећу улогу у развоју војних капацитета имаће Европска одбрамбена 

агенција (European Defence Agency – EDA).
– Неопходно је разрадити такав приступ управљању кризама који ће обје-

динити војне и цивилне инструменте. 
– Операција ЗБОП не сме излазити из оквира постављеног политичком 

стратегијом, што значи из оквира Европске стратегије безбедности (ЕСБ). 
– ЕУ и НАТО нису супарници, па је зато кључно развити флексибилан ок-

вир за заједнички наступ.
– Треба се стално прилагођавати новим изазовима.27 

Међутим, како наглашава и сâм Солана, свакој војној акцији претходи по-
литичка одлука, стога формирање оперативне формације у виду борбених 
група неће донети додатни квалитет Европској унији у глобалној утакми-
ци, ако изостану политичка воља и консензус. Случај Либије је и више него 
илустративан. „Либијска криза“ je била прилика да ЕУ покаже међународ-
ној заједници како унапређена Заједничка спољна и безбедносна политика, 
проистекла из Лисабонског уговора, није мртво слово на папиру. Глобални 
политички актери, пре свега Сједињене Америчке Државе, с разлогом су оче-
кивали да ће ЕУ адекватно одговорити на кризу у Медитерану, који се тради-
ционално сматра једном од виталних европских интересних зона. Не треба 
посебно истицати да је адекватна реакција изостала. Још једном је показано 
да, ни поред свих институционалних аранжмана, ЕУ није јединствен поли-
тички ентитет, већ да је дубоко фрагментирана.28 

Случај Либије је показао да је НАТО и даље „први и прави избор“ за многе 
чланице ЕУ када треба војно интервенисати, па је јасно да је изостао „фле-
ксибилан оквир за заједнички наступ“, о којем је говорио Солана. Даље, еви-
дентно је да се ЕУ није прилагодила новом изазову, иако је потенцијална опе-
рација у Либији била у потпуности компатибилна с Европском стратегијом 
безбедности. На крају, у овој краткој анализи Соланиних принципа деловања, 
ваља истаћи да се Европска одбрамбена агенција суочава с бројним изазови-

27 Solana, Ј. (2009) ESDP@10: What lessons for the future? Council of The European Union, http://
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/discours/109453.pdf 

28 Британија и Француска су преузеле водећу улогу у решавању Либијске кризе, обликујући 
и лобирајући за резолуцију СБ УН којом се одобрава војна интервенција у Либији, 
Немачка је остала неутрална, државе централне и источне Европе су се плашиле да 
интервенција у Либији смањити приливе из европских фондова, док је на све то висока 
представница ЕУ за безбедност и спољну политику, Кетрин Ештон, остала скрајнута у 
дискусијама око улоге ЕУ у решавању кризе.
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ма у испуњавању својих задатака, те да је уређење поступка војних набавки 
једна од ретких ставки на листи успеха Агенције. 

ЗАКљУчАК

Након више од деценије постојања заједничке безбедносне и одбрамбене 
политике стиче се утисак да Европска унија коначно има инструмент за брзу 
и ефикасну војну акцију у било којем делу света, чији је непостојање до сада 
дисквалификовало ЕУ као глобалног безбедносног актера. Неспорно је да се 
Европска унија суочава с бројним изазовима у креирању заједничке спољне 
и безбедносне политике, али да, опет, и врло активно ради на стварању меха-
низама за њено имплементирање. Зато и на борбене групе треба гледати као 
на један од тих механизама, који не делује самостално, нити се може адекват-
но посматрати без разумевања ширег контекста.

Развијањем концепта борбених група Европска унија јесте направила ква-
литативни напредак, међутим, сложеност процеса доношења одлука у овој 
супранационалној организацији, те често супротстављени интереси држава 
чланица стоје као препрека пуном искоришћавању потенцијала ових фор-
мација. Зато ће и практична вредност ових војних формација зависити пр-
венствено од политичке воље и консензуса држава чланица, што најбоље по-
тврђује пример Либије.
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