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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ПОВРАТАК ИСТОРИЈЕ

Сажетак: Карактер и динамика односа у међународној политици недвосмисле-
но потврђују кризу глобализације, да јењава њена снага и да је све мање креди-
билан концепт уређења савременог светског друштва. Глобални  финансијски 
колапс који је погодио свет 2008. године представља најуверљивији показатељ 
да је већи део глобализације дискредитован, а вера у уједињено човечанство 
све мање пожељан концепт. Свет са глобализацијом није постао најбољи од 
свих могућих светова, како је најављивано, већ  се велики број држава, пре 
свега неразвијеног света, нашао на социјалном, економском и политичком 
беспућу. Показало се да су управо процеси успостављања светског друштва, 
које би се заснивало на либералним и демократским квалитетима, увелико 
утицали на радикалну десоцијализацију простора широм савременог света. 
Снажне мањкавости глобалног светског поретка интензивирале су бројне по-
литичке, социјалне и верске дезинтегративне процесе, па се испоставило се да 
је била погрешна најава да је са глобализацијом отпочела ера међународног 
приближавања. Уместо тога, све је очигледнији повратак реалполитичке пер-
цепције и понашња у међународној политици.
Кључне речи: глобалилизација, глобално тржиште, глобално друштво, небе-
збедност, национална држава, реалполитика

УВОД

Савремена глобализација убраја се у ред најпопуларнијих концепата ства-
рања јединствене заједнице човечанства који је побудио огромна очекивања 
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и подстакао огромну енергију. Никада раније аспирација за јединственим упра-
вљањем светом, која је стара колико и политичка историја човека,  није имала та-
кву снагу и заводљивост као што је то случај са савременом глобализацијом. Ме-
ђутим, данас је евидентно да се друштвена и политичка реалност није развијала 
онако како су то заговорници глобализације најављивали на почетку последње 
деценије 20. века. Изузетна технолошка достигнућа која су стављена у функцију 
друштвеног напретка не могу да ублаже поражавајуће неуспехе и болне последи-
це гобализације које отварају просторе дуготрајне нестабилности света и соци-
јалног, економског и политичког беспућа његовог развоја. Исход глобалних про-
цеса, другим речима, све мање је у вези с истином о неизбежности економског 
теоријског концепта чија је амбиција била да преобликује политичке, економске 
и социјалне области савремених друштава. Сада све више бледи та јасна замисао 
глобализације о раскиду са до тада познатом историјом и преуређењу света пре-
ма захтевима економских сила. 

Крах економије продубио је ионако велико неповерење према економији као 
оквиру друштвеног организовања. Неједнакости и сиромаштво су десоцијали-
зовали простор који је достигао планетарне размере. Снажно приближавање на-
рода, политичких заједница и култура и интензивирање њихове међузависности 
подстакло је и све интензивније разилажење, све снажније радикализовање на-
ционалног задобија најразорније форме, а број демократских уређених држава у 
свету и њихова виталност опада. Економске кризе и финансијска нестабилност 
дискредитовали су идеју глобалног тржишта и подстакли појаву нових наци-
оналних модела и реафирмацију националних држава, раст неповерења и зао-
штравање подела између Истока и Запада, док сукоб хришћанства и ислама, та-
кође, добија на интензитетеу. Све је извеснији повратак концепту света у коме 
реалполитички инструменти постају преовалађујући чиме се поништава опти-
мизам глобалиста о променама односа у међународној политици.

1. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА  И ИЗНЕВЕРЕНА ОБЕЋАЊА  

Самоуверено прокламовање краја историје и најава транснационалне визи-
је света и планетраног раја у оштром је контрасту са реалношћу глобалног дру-
штва у покушају. Тријумф либерализма није се потврдио као основа универ-
залне светске заједнице, а оптимизам глобализације који је будио наду није био 
основан, због чега ретроспектива достигнућа глобализације представља њену 
недвосмислену дисквалификацију као концепта који је најављиван као послед-
ња реконструкција света. Она се данас поистовећује са фасцинантним домети-
ма технолошког развоја, али још више са аутодеструктивним политичким и со-
циоекономским дисбалансима који остављају болне последице које Сол назива 
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живим ранама (1). Показало се да обећања глобализације, као друштвеног кон-
цепта који се темељи на глобалним стандардима једног погледа на свет, измичу 
и да је идеја општег добра као носећа идеја тог погледа урушена, да свеобухват-
ни економски приступ није смањио а још мање елиминисао друштвене против-
речности, да нужно не поспешује друштвено и економско благостање, нити је 
еколошки одржив. Као концепцијски оквир глобализације, неолиберализам се у 
пракси показао не само као социјално неодговоран и морално неосетљив већ и 
економски неефикасан друштвени концепт. 

Манифестовани дисбаланси дискредитују глобализацију као интернацио-
нални концепт што потврђују бројни показатељи да интензитет глобалних про-
цеса не само у политици и економији већ и у другим сферама савременог живота 
сплашњава. Тако је уместо најављеног приближавања света, заснованог на иде-
ји глобалног универзализма, отпочело доба његовог разилажења које поприма 
онеспокојавајуће форме. Нада да ће после краја Хладног рата бити успостављен 
нови мирољубиви поредак распршила је стварност, због чега се констатује пре-
кид снова о крају историје, јер је повратак историје постао видљив, чиме, како 
духовито примећује Кејган, свет поново постаје нормалан (2). У међународној 
политици поново доминантну позицију заузимају инструменти реалполитичке 
теорије, велике силе се поново такмиче за превласт, а геополитички обрасци по-
ново добијају на афирмацији у међународној политици. Показало се да је глобал-
ни поредак састављен од равноправних држава без империјалног актера само 
пожељна вредност, којој може само да се тежи (3).

Истицана магија отвореног тржишта није обезбедила економски пораст, 
нити напредак јавног благостања. Трговина чији се обим увећавао изузетном 
брзином није водила до свеобухватнијег привредног раста, ширења богатства 
и њене примереније расподеле, као и смањења незапослености (4). Испостави-
ло се да идеја интензивне трговине не значи и подстицање друштвеног раста, јер 
капитал подразумева приватни интерес, који најчешће не зна за јавни интерес, 
или игнорише његове захтеве. Просечна стопа раста америчке привреде, за коју 
се сматра да је генератор глобалних економских трендова,  у периоду од педе-
стих до осамдесетих година  20. века износила око 3,75, док је у периоду од осам-
десетих до данас, када се дешава „револуција отвореног тржишта“, мања од 3%.  

Дерегулација, либерализација и приватизација као носећи постулати глобали-
стичке ера девастирали су велике делове света. Дошло је до маргинализације и 
потпуног гашења економија неразвијеног света које нису могле да функционишу 
у изричито неолибералним условима кретања економских токова. Глобална поли-
тичка и социјална ситуација се погоршала, сиромаштво повећало, а нестабилност 
проширила на огромна пространства света. Деградација јавног добра и јавног ин-
тереса и одсуство елементарних принципа етике солидарности и све снажније осе-
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ћање неправде подстакли су дубока социјална раслојавања и ерупцију социопа-
толошких процеса који су у новим условима задобили транснационалне домете. 
Показало се да је дерегулација која игнорише значај способности неразвијенијих 
националних економија да се успешно носе са опасностима у потпуности либера-
лизованог тржишта била погубна, при чему је постало јасно да су економске поли-
тике, укључујући и оне кјоје су у вези са дерегулацијом, најчешће биле последица 
политичких и економских снага, интереса, идеја и идеологија (5).

Инсистирање на приватизацији је почивало на ставу да ће се привредним и 
другим капацитетима нужно боље управљати ако су нечије власништво, јер се 
тврдило да приватизација успоставља образац успеха. Међутим, при томе је из-
остало елементарно  критичко просуђивање о смислу и разлозима приватизаци-
је, па су на тај начин кроз приватизацију, пре свега, у државама у којима је дошло 
до слома социјалистичког система, нестали или скоро илегално присвојени ка-
питални привредни, социјални и инфраструктурни објекти (6). Особеност гло-
бализације и њено преферирање приватне својине отворило је бројне тешкоће на 
успостављању баланса између јавног и приватног сектора, урушавајући правила 
заштите јавног интереса, отварајући простор за неконтролисани пораст неједна-
кости и друштво које је изузетно неравноправно. Процес приватизације обезвре-
дио је значај јавног сектора и општег добра, а мерила морала и солидарности заме-
нио мерилима приватног интереса. Користећи међународну слободу пословања, 
мултинационалне корпорације и финансијске елите преко различитих облика де-
формисане конкуренције, које су донекле у вези с отвореним тржиштем, створи-
ли су монополе, који примарно дириговани разлозима профита генеришу разорне 
друштвене импликације. Све то потврђује Стиглицов став да су похлепа и грамзи-
вост капитала без друштвене контроле зликовци сваке економије (7). 

Инсистирањем на екстремном индивидуализму који поништава све везе људ-
ске солидарности, глобализација је наговестила негацију јавног добра уз снажан 
нагласак на утилитаристичкој перцепцији друштвених односа и потискивања 
значаја етичких стандарда. Наиме, природна веза између глобалиста-неолибе-
рала и модерне технократије подразумева искључиво утилитаристичку матри-
цу, па таква врста односа креира неспособност за неутилитаристичке друштвене 
садржаје (8). Власници капитала имају супротан интерес од интереса друштва, 
јер профитна стопа, како је сматрао Смит, опада са растом друштвеног проспе-
ритета. Из таквог, у суштини, асоцијалног контекста, произлази одсуство бриге 
за јавним добром, што је повезано с инсистирањем на конзумеризму и матери-
јалним добрима и што даље деградира најважније садржаје социјалног просто-
ра унутар савремених друштава. 

Глобални утицаји токова капитала подстакли су процес социјалне денациона-
лизације и слабљење националних држава и ерозију њених контролних и упра-
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вљачких моћи, широм света, посебно у неразвијеним деловима света. Негативан 
став неолибералног детерминизма према позитивној улози националне државе, 
а таква стремљења неретко су била мотивисана и политичким разлозима, довео 
је до правог економског краха у великом броју држава. Посебно су биле на уда-
ру крхке и слабе економије јер нису могле да спрече тржиште да се руководи ис-
кључиво захтевима максимализације профита. Доминација страног власништва 
и све веће раздвајање националног власништва и места производње имало је за 
последицу и противречне политичке импликације и парализу политичких мера. 
Такви процеси подстакли су процесе друштвеног пропадања, деградацију кон-
цепта социјалне државе, уклањање социјалних програма и социјалних мера за-
штите и краја идеје о пуној запослености. Заборављена су упозорења да пост-
модерни економски токови претпостављају деконструкцију државе, а она носи 
опасност и представља основ деконструкције друштва (9). Наравно, овде треба 
нагласити да повлачење државе није било ни свеопште ни неповратно, нити је 
било стандард за све. Познато је да САД никад нису одустале од концепта моћ-
не националне државе. 

Неједнакости, како је потврђено на Форуму у Давосу 2015, који се сматра ду-
ховним средиштем глобализма и процеса глобализације, попримиле су непој-
мљиве размере и постале вид економског насиља, али и својеврсне кризе чове-
чанства (10). На драматичност размере  нараслих неједнакости у свету указује 
податаак да ће један проценат најбогатијих људи у свету поседовати веће бога-
ство него преосталих 99% светске популације. Данас нема дилеме да је расподела 
богатства – која захваљујући структурној неравнотежи глобализоване економи-
је првенствено иде у прилог богатима (11) – основа пораста глобалне неједнако-
сти и огромних фрустрација, при чему су разорни ефекти неједнакости постали 
незаобилазно обележје и друштава развијеног света. Тако су профити у САД од 
2000. године до данас порасли за 40%, а плате за свега 0,5% (12). По Пикетијевом 
мишљењу, снага која води ка снажном порасту неједнакости јесте тенденција да 
стопа приноса на капитал расте брже од стопе привредног раста. Другим речи-
ма, што је доходак од капитала већи, то је већа и акумулација капитала која по-
већава неједнакост чија је штетност у друштвеном, политичком и економском 
смислу огромна (13). 

Највећи неуспех глобализације јесте неспособност да се одржи запосленост, 
јер раст профита није повезан са друштвеним развојем. Високе стопе незапосле-
ности потврђују да је изневерено обећање глобализације да ће ослобођене тржи-
шне силе покренути нове међународне енергије, и подстаћи глобани привредни 
развој, чиме ће се створити услови за превазилажење деградирајућег социјалног 
ефекта незапослености. Глобализација тржишне радне снаге допринела је томе 
да је радна снага остала без заштите социјалне државе због чега радници, приси-
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љени елементарним егзистенцијалним разлозима, раде у израбљивачким усло-
вима. Њихова преговарачка позиција, као и преговарачака позиција синдиката 
урушена је и готово без утицаја на моћ мултинационалних компанија и капита-
ла уопште. У том смислу, посебно је безизлазна ситуација на тржиштима нера-
звијеног света на којим се тестира радна снага и њена издржљивост на израбљи-
вачке услове рада и несигурност радних места. 

Масовно сиромаштво израз је краха идеје о општем добру као једном од 
кључних обећања глобализације. Наговештаји да ће глобализација, заговара-
њем концепта отвореног тржишта отворити просторе за решавање сиромаштва 
као једног од ургентних моралних питања човечанства, испоставили су се као 
погрешни. Више трговине баснословно је увећало светско богатство, али доми-
натна тенденција да се богаство концентрише у рукама привилегованих сталежа 
довело је до сиромаштва усред изобиља (14) Глобална поларизација на сирома-
шне и богате представља основ за даљу дрштвену поларизацију, која се заснива 
на нестабилности и која у крајњем производи екстремизам. Растуће сиромаштво 
и неравноправности чине да половина становништва света не може да задовољи 
своје елементарне егзистенцијалне потребе, а чињеница да су раније подстица-
ни здравствени и образовни програми данас угашени наводи на закључак да су 
бројни региони неразвијеног света дугорочно осуђени на глобалну периферију. 

Да се глобализација није потврдила као универзалистички концепт, сведо-
чи дужничка криза (15) држава Трећег света која онеспособљава читаве регио-
не подстичући нестабилност, чиме огроман број држава остаје изван токова ра-
звоја савременог света. Захваљујући неолибералној политици, дужничка криза 
задобија такве размере које осуђују неразвијене државе на позицију глобалне 
периферије. Наметање ригорозних услова кредитирања ставља неразвијене зе-
меље у изразито неповољну ситуацију појачавајући јаз између сиромашних и бо-
гатих. Неспремност глобалне економске елите да отпише дугове земљама у ра-
звоју, као и њихова експресна готовост да као ненаплативе отпишу неупоредиво 
веће дугове банака током глобалне финансијске кризе потврђују огромне разме-
ре њихове социјалне и моралне неодговорности (16), али и идеолошке ограни-
чености у погледу идеје глобалног заједништва. Димензије дугова неразвијеног 
света и одсуство спремности да се они решавају потврђују да су они, такође, од-
увек били кључно средство политичке моћи, јер државе које задеси дужничко 
ропство престају да буду суверене и да се руководе сопственим интересима, али 
исто тако, како одлучно тврди Стиглиц, дугови су последица лошег управљања 
глобализацијом (17). 

Аутодеструктивност глобализације и нестабилност светског економског си-
стема најупечатљивије потврђује алармантно јављање финансијских криза, по-
чев од кризе у Мексику 1996, затим 1997. суноврат економија држава Југоисточ-
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не Азије и економско дестабилизовање Русије 1998. године. Главни разлог ових 
криза налази се у чињеници да су наведене државе подлегле притисцима да се 
отворе глобалној економији, а либерализација тржишта у кратком року прои-
звела је огроман пад запослености и опадање осталих економских параметара. 
Криза из 2008. године, која је произведена у САД и проширила се на цео свет са 
глобалним импликацијама, покопала је све илузије да је глобализација прона-
шла одговоре на бројне непредвидивости капиталистичких економских токо-
ва. Са кризом је постало јасно да тржишна саморегулација коју је промовисала 
глобална привредно-финансијска елита представља фразу и да не функционише 
(18) јер није отклонила бројне непредвидивости у деловању економских закони-
тости. Упркос разорном искуству које је светска економија доживела током фи-
насијских криза 1997. и 1998. године, неолиберална економска мисао мало шта 
је учинила на контроли економских криза које су у периоду од 1978. до 1998. го-
дине више од 124 пута потресале економије у различитим деловима света (19). 
Управо немогућност да се понуди примерен одговор на спречавању последица 
које са собом носе економске кризе допринела је томе да идеја саморегулишућег 
тржишта доживи смртносни ударац у глобалној финансијској кризи (20).

2. ГЛОБАЛНО ДРУШТВО – 
РЕТРАДИЦИОНАЛИЗАЦИЈА  МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИТИКЕ

Национализам који се јавља упредо са хегемонијом вредносног универзали-
зма поништава захтеве ка блискости и култури општења и потхрањује тежњу ка 
поларизацији и екстремизму (21). Такви процеси условили су социјалну ради-
кализацију и ретрадиционализацију савремених друштава. Јачањем национал-
них одређења и радикализовањем многих аспеката етницитета, обезвређена је 
идеја глобалног идентитета, али и хуманистичка идеја културе, друштва и зајед-
нице. Потврдило се да свет у којем је све више глобализован живот људи и по-
литика њихових земаља остају упорно примарна локална ствар (22), а нацио-
налистички приступ и недостатак озбиљног културног општења представљају 
озбиљну препреку мултилатералним пословима. Крах наметљивог мултикулту-
рализма и успон политичког радикализма, посебно екстремног национализма, 
повезан је са интензивирањем процеса радикализације верских учења, посебно 
ислама. У одређеним деловима света процес радикализације ислама и јачање па-
нисламистичких стремљења се прогресивно одвија. Наметљиви западни циви-
лизацијски дискурс игнорише комплексност исламске културе, а егзистенцијал-
на несигурност и сиромаштво у којем живе људи у већини исламских друштава 
потхрањују убеђења о неправди која се чини исламском свету. Упоредо са успо-
ном исламског радикализма, својим концептом универзалних вредности, глоба-
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лизација је и иницирала препород верског система свих конфесија и актуелизио-
вала његов политички утицај. Ера препорода националних држава  потврђује да 
економија није надвладала све друге друштвене силе и да, према томе, глобали-
зација не само да није умањила значај идентитета већ је подстакла његов повра-
так. Испоставило се да се политички идентитет још увек заснива на национал-
ним државама и да су политичке заједнице организоване на националном или 
регионалном, а не глобалном нивоу. И даље су широм света присутне знатне ра-
злике око пожељних институционалних аранжмана, а глобалне норме заживеле 
су само код уског броја питања. Томе у прилог иде поновно откривање национа-
лизма у средишту Европе, као простору за који се веровало да је отишао најда-
ље у практиковању мултиетничког друштвеног концепта и постмодерног модела 
политичке заједнице. Aктуелизује се враћање миту о етничкој и цивилизациј-
ској посебности, што је одувек био увод у екстремистички дискурс (23) и доми-
нантност локалних оквира у дефинисању односа према другима. Купер исправ-
но запажа када каже да је примат домаћег терена данас очигледан у готово свим 
земљама (24), што значи да моћ разликовања надјачава моћ идеје глобалног за-
једништва. 

Глобални процеси најавили су успон демократије као главне идеолошке док-
трине нашег времена, наглашавајући да ће демократска хармонизација света 
заначити и бољи свет. Међутим, недемократски начини наметања демократи-
је као универзалног модела функционисања савремених друштава, као и сиро-
маштво и необуздане економске неједнакости које прате процес глобализације 
обезвредили су вредности демократског модела управљања и подстакли скеп-
тицизам према демократији и снажан отпор процесу демократске интеграције 
света. Пракса дестабилизације ради стабилизације кроз демократизацију била 
је основа инжињеринга конфликата и волунтаристичког приступа војном ин-
тервенционизму, чије су последице све већи број дисфункционалних држава, 
уз истовремено снажно дискредитовање модела демократске управе. Посебно 
је важно напоменути да су актери глобалних процеса испољили снажан отпор 
према било каквим формама демократске управе глобалним економским и дру-
гим институцијама, исказавши на тај начин неповерење према идеји демократи-
ји као начелу функционисања глобалног друштва. Све то упозорава да диктату-
ра економије отвореног тржишта ствара  противречност између неолибералног 
концепта привређивања, који маргинализује огромну већину у савременим дру-
штвима и демократије као форме практиковања политичког живота (25).   

Неуспеси глобализације који су условили пораст сиромаштва и слабљење за-
штитних капацитета државе отворили су простор за повратак широко распро-
страњених појава рата и насиља. Снажна реафирмација национализма и верског 
радикализма као вечне могућности рата, али и уверљивог доказа да глобали-
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стичка идеја није делотворна, довела је до праве експлозије нових форми оружа-
них сукоба, често називаног нерегуларно ратовање. Оно је данас устаљена форма 
испољавања оружаног насиља, што указује на то да је процес његове нормализа-
ције увелико одмакао, посебно ако се зна да је већина од 40 милиона жртава од 
Другог светског рата до данас погинула у условима нерегуларног ратовања (26). 
Наравно, нерегуларно ратовање није случајност, већ је последица девијантних 
социоекономских и политичких токова процеса глобализације, при чему знатан 
аспект тих процеса представља и међународна инфлација оружја и тенденција 
промовисања производње наоружања у главну извозну индустрију.

Имајући у виду да се сваке године у свету догоди око 500 терористичких на-
пада (27), тероризам је најизраженија форма нерегуларног ратовања, у коме се 
суштински слабије снаге боре са јачим и, по правилу, организованим снагама од 
стране државе. Учесталост терористичких акција, као и употреба најмодернијег 
наоружања и војне опреме уверљиво доказује да је тероризам задобио глобалне 
размере и да носи огроман потенцијал за дестабилизацију великих делова света, 
укључујући и простор Европе. Посебно је значајно истаћи да је евидентно веома 
тешко прилагођавање конвенционалних војних структура за супротстављање 
како тероризму, тако и осталим формама нерегуларног ратовања. 

Терористички напад који је изведен 11. септембра 2001. најавио је радикалну 
реафирмацију ауторитета националне државе и надмоћност политике над еко-
номијом, уз дескредитовање економског детерминизма и моћи тржишта. Тако 
је идеја глобализма гурнута у страну, а националне владе су повратиле право да 
делују и обликују властите друштвене и економске моделе у складу са сопстве-
ним потребама. Зато, по Соловом мишљењу, 2001. година значи и крај глобали-
зма пошто су у међународним оквирима националне државе и национални ин-
тереси потиснули глобалне приступе и поново постали призма међународног 
деловања (28). Уместо најављиване дерегулације, на делу је све очигледнији зао-
крет ка регулацији као важној претпоставци реда и поретка, а такви трендови се 
правдају чињеницом да савремене кризе изискују реафирмацију компетенција 
националне државе (29). 

То што државно превладава над глобалним убедљиво говори колико је гло-
балистичка идеологија девитализована, што је утицало да еродира вера у гло-
балистички концепт управљања светом. Најдраматичнији преокрет у процесу 
девалвације глобалистичког концепта десио се током финансијске кризе која је 
задесила свет 2008. и 2009. године. Држава која је сматрана за јерес у економској 
теорији глобализма прискочила је у помоћ већ увелико посрнулим банкарским и 
финансијским институцијама. Само у Сједињеним Америчким Државама „обим 
гаранција и новчане помоћи за решавање финансијских проблема достигао је 
висину од 80% БДП или 12 билиона долара“ (30). Тако је велика рецесија у 2008. 
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години као највећа после велике кризе из тридесетих година прошлог века на-
метнула преиспитивање дугозаветног приступа да су слободна и нерегулисана 
тржишта ефикасна (31).

Турбулентна постхладноратовска политика отворила је простор САД како би 
постале истински свеобухватна глобална сила која својом моћи успоставља гло-
балну стабилност и тиме више од других била одговорна за демократски развој 
и међународни поредак. Међутим, у настојању да трајно обезбеди позицију су-
персиле, Америка се опредељује за експанзионистичку, чак и агресивну спољну 
политику, покушавајући да обликује свет према сопственим политичким и мо-
ралним опредељењима. На тај начин, афирмишући економску политику глобал-
ног тржишта и недемократску природу доношења одлуке на глобалном нивоу, 
САД су брзо одустале од концепта глобалног друштва заснованог на мултилате-
рализму и једнакости и вратиле се реалистичкој концепцији света заснованој на 
њеној милитаристичкој стратешкој култури (32), успостављајући основе за ау-
торитарни међународни поредак. Основни елементи најављеног глобалног дис-
курса жртвовани су зарад глобалних хегемонистичких аспирација, па је таквом 
хегемонистичком политиком управљања светом – чију је идеолошку допадљи-
вост тешко порећи (33) – дискредитовала међународни правни поредак, отвара-
јући простор за нестабилност и непредвидивост у међународном систему. Исто-
времено, својом империјалном префорсираношћу, САД су подстакле глобалну 
нетрпељивост према својој спољној политици, али и опадање сопствене моћи 
(34). Наиме, њихова свеприсутност на почетку новог миленијума нужно је при-
морава на дефанзивну позицију и слабљење, мада је још увек присутно уверење 
да своје економско посустајање надокнађују војним и дипломатским средстви-
ма. Међутим, данас се све јасније оцртавају нови глобални актери који подстичу 
нове регионалне оквире груписања, чиме исказују амбиције на трајном превла-
давњу асиметричности у међународним односима. Рејнолд Нибур је упозоравао 
да америчке амбиције и претерана вера у сопствену моћ воде слабљењу њене ли-
дерске позиције, мада је веровао да светски проблеми не могу бити решени ако 
Америка не прихвати пуну одговорност за њихово решавање (35).

Европска унија као постнационални концепт друштвеног организовања су-
очава се са економском и још више идентитетском кризом које угржавају њене 
темеље. Европски политички поредак све више отвара просторе за недемократ-
ске процесе којима се мултилатерализам претвара у унилатерализм, једнакост у 
хегемонију, суверенитет у зависност, поштовање се претвара у непоштовање до-
стојанства других држава. Судбина ЕУ се везује за једну државу, па тако постоји 
реална опасност да се, како каже Бек, европска визија преобрати у немачку ви-
зију, односно да се уместо европске Немачке одвија процес настајања немачке 
Европе (36). Неизграђен однос према САД и неспремност да се ослони на уну-
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трашње снаге, пораст популистичких покрета који дискредитују концепт мулти-
културизма, огроман утицај финасисјких елита, као и незадовољство системом 
друштвене расподеле који поспешује процесе неједнакости доприносе томе да се 
основна правила европске демократије претварају у своју супротност. 

Глобалистичка идеја тржишно детерминисаних стандарда није се показала 
плодотворном, па су тензије између теорије глобалне економије и стварности 
све израженије (37). Тврдње глобалиста да њихова теорија није идеологија, већ 
израз неизбежних и незаустављивих сила технологије и међународног тржишта 
показала се као псеудонаучна теорија. Нестанак економске неизбежности глоба-
лизације и опадање вере у глобалну економску истину ојачали су критичке при-
ступе дометима глобализације, и закључке да је глобализам био тек економска 
теорија, а не замена за све концепте интернационализма. Можда смо сведоци, 
како мисли Сол, не краја глобалистичке ере, него и западне рационалистичке ере 
и њене опседнутости јасним линеарним структурама. Он оправдано упозорава 
да смо можда на почетку великог преокрета, где ће друге културе с много ком-
плекснијим схватањем друштвеног устројства преузети глобално вођство (38).

Идеолошки приступ присталица глобализације указује на запањујуће одсу-
ство критичког приступа. Опседнутост идејом гигантизма и теоријама које мо-
рају функционисати на глобалном нивоу и идеолошка увереност у истинитост 
глобалистичког виђења света онемогућили су критичко просуђивање обећа-
ња која треба да донесу глобални процеси. Урушавање социјалистичког начи-
на привређивања, који је представљао озбиљну алтернативу, учинио је неоли-
бералну економију једино могућом, обезбедивши дисквалификацију критичког 
просуђивања њених домета. Преувеличавање слободне трговине, заједно са пре-
тераним истицањем детерминизма технологије и надмоћности рационалних си-
стема управљања, заговарање идеје о цивлизацији која верује да је води еконо-
мија испунили су глобализацију снажним идеолошким садржајем, а познато је 
да за идеолошку увереност искуство нема значаја (39). Међутим, како сматрају 
бројни теоретичари међународних односа, било је исувише наивно поверовати у 
светску политику која би била различита од политичких образаца који се у исто-
рији људске цивилизације практикују више од два миленијума. 

Глобализација је покрет у дефанзиви и данас није више тако пожељан кон-
цепт. Подстакла је мноштво ретроградних социјалних процеса и технолошких 
забуна који су у великој мери обезвредили хуманистичке садржаје људске егзи-
стенције (40). Бројни су показатељи да је свет мање повезан него што је био пре 
финансијске кризе, опада промет капитала и трговине и расту национална огра-
ничењау економији, САД нису више доминантна економска суперсила, а глав-
на тржишта у настојању не могу више бити игнорисана. Идеологија тржишног 
фундаментализма и Вашингтонског консензуса су мртви, како тврди Стиглиц, и 
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мало је вероватна могућност повратка на свет какав је био пре кризе (41). Пока-
зало се да је визија „једног хармоничног света“, заснованог на заједничким вред-
ностима, идејама и интересима, какав је најављиван почетком деведесетих го-
дина прошлог века „исувише далеко од стварности“ (42), као и да је глобални 
поредак састављен од равноправних држава без империјалног карактера само 
пожељна вредност. Политичко искуство упозорава да технолошки детермини-
зам и економска ефикасност носе разарајуће социјалне ефекте, због чега се не-
равнотежа између економског, социјалног и политичког феномена не може одр-
жавати веома дуго (43).

ЗАКЉУЧАК 

Глобализација није трансформисала свет, а концепт глобалног друштва по-
казао се као неуспели покушај. Турбулентни економски трендови, геополитичка 
ситуација која је можда опаснија од било које друге коју је свет имао од Другог 
светског рата, хаос и екстремизам на Блиском истоку, дезоријентисана и осла-
бљена Европа и све израженија поларизованост света на оне који имају и на оне 
који немају представљају доминантна обележја концепта глобалног друштва у 
покушају.  

Уместо глобалног зближавања, што је била носећа идеја глобалних процеса, 
савремени свет се суочава с процесом интензивног глобалног разилажења. Мул-
тикултурални концепт угрожен је наметљивим идеолошким универзализмом, 
за који нема стварног покрића у смеру кретања социјалних, економских и ду-
ховних токова, како у Европи, тако и у свету. У већини случајева, национална 
држава, као и националистичке амбиције и страсти остају јаке као и до сада, а 
надметања међу државама које су обликовале политичку историју човечанства 
настављају да трају. Борба за статус и утицај у свету поново представљају главну 
карактеристику међународне сцене, а велике силе се све више групишу у складу 
са својим геополитичким аспирацијама. 

Испоставило се да је илузија да глобалне економске и технолошке силе могу 
да обликују начин функционисања савремених друштава и света у целини. Гло-
бализација се показала као идеологија уверености у неминовност вођства еко-
номских сила у друштвеном организовању савремених друштава. Глобални ме-
теж који је настао као последица таквих стремљења оспорава одрживост идеје да 
економија буде искључиви фактор који ће дефинисати курс развоја савременог 
света. Карл Полањи је давно упозорио да ако се социјална организација препу-
сти законитостима економске логике, онда се друштвена деконструкција намеће 
као нужност. За њега није било дилема да тржишни образац социјалне органи-
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зације није одржив, као и да појам тржишта које се само прилагођава имплици-
ра чисту утопију. 

Непобитна потврда нефункционалности глобализације која је драматично 
почела да се испољава током економског слома, који се догодио 2008. године, 
имала је снажан утицај на пораст неповерења у могућност остварења идеје гло-
балног друштва. Груби индивидуализам и тржишни фундаментализам дегради-
рали су осећај заједништва и довели до безобзирне експлоатације незаштићених 
појединаца и политичких колективитета, као и до растуће друштвене дезинте-
грације. Игнорисање чињенице друштвеног растројства и сиромаштва, као и 
широк спектар других тешкоћа које глобална економија ствара потврђују си-
стемске дисфункционалности процеса глобализације. 

Тржишна логика и неумитна трка за профитом и трагања за сопственим ин-
тересом допринели су нестанку моралне одговорности. Наиме, када је стицање 
профита дигнуто на степен највишег егзистенцијалног циља, границе прихва-
тљивог понашања појединаца почеле су да се бришу. Заједница се заснива на по-
верењу, па је модел грубог индивидуализма у комбинацији са тржишним фунда-
ментализмом променио не само начин на који појединци мисле о себи, него и на 
начин на који сагледава своју повезаност са другима у датом политичком окру-
жењу. Такав карактер социјалних односа докида значај потреба за заједништвом 
и поверењем.

Морална, социјална, етичка и економска дисквалификација глобализације је 
огромна и многи аспекти глобалног концепта су нестали. Међутим, било би опа-
сно ако би, у цивилизацијском смислу, значајни, еманципаторски садржаји гло-
бализације нестали јер је свету најмање потребан међународни поредак само-
довољних нација и њихов ничим неспутани национализам. Данас је више него 
јасно да се најважнија питања савременог света морају решавати глобално.
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GLOBALIZATION AND THE RETURN OF HISTORY

SUMMARY

Character and dynamics of relationships in international politics unequivocally con-
firm the globalization crisis of diminishing its power and that it is less credible concept 
design contemporary world society. The global financial collapse that hit the world 
in 2008 represents the most convincing indication that greater part of globalization 
is discredited, and faith of mankind united is becoming less desirable concept. World 
globalization did not become one of the best of all possible worlds, as was announced, 
but a large number of countries, primarily developing world, found in the social, eco-
nomic and political roadless. It turned out that  the process of establishing a world 
society based  on liberal and democratic qualities, greatly contributed to the radical 
de-socialization around the modern world. Strong deficiencies of global world order 
have intensified many political, social and religious disintegrative processes, so the an-
nouncement that  with  globalization began the era of international convergence was 
wrong. Instead of that, return to  the real political perceptions and behavior in interna-
tional politics are increasingly evident. 
Keywords: Globalization, Global markets, Global society, Insecurity, Nation-state, Real-
politik
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ФУНКЦИЈE ОДБРАМБЕНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ  
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Сажетак: Будући да је одбрамбена дипломатија сегмент опште дипломатије 
сваке државе или другог субјекта међународног права, сва међународноправ-
на правила која регулишу дипломатске односе важе и за одбрамбену дипло-
матију. Следствено томе, правна правила која важе за општу дипломатију у 
погледу права, имунитета и функција, важе и за одбрамбену дипломатију уз 
специфичности међународне сарадње у области одбране и безбедности. Циљ 
овог рада јесте да се сагледају наведене специфичности одбрамбене диплома-
тије у погледу реализације њихових функција, кроз анализу облика дипло-
матског деловања, метода, међународних правних обичаја и писаних норми. 
С обзиром на то да је реч о специфичном виду дипломатског општења, како 
по садржају и областима интересовања, тако и по чињеници да је реализују 
министарства одбране којима није у основној надлежности спољнополитичко 
деловање, значајно је правилно дефинисати правне оквире њихових функција 
који произлазе из одредби међународног права које регулишу дипломатску 
комуникацију између држава. 
Кључне речи: дипломатија, међународно право, одбрамбена дипломатија, 
дипломатско право

1. ОСНОВИ ПРАВНОГ УРЕЂЕЊА ОДБРАМБЕНE ДИПЛОМАТИЈE

Сведоци смо да је све већи број области међународних односа кодифико-
ван (1) у међународном јавном праву, а нама је посебно значајна кодификаци-
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ја у областима дипломатског, конзуларног и уговорног права. Будући да је реч о 
областима које уређују понашање субјеката на међународном плану, јасно је да 
је и потреба за кодификацијом наведене материје била јасно изражена и препо-
зната од стране субјеката међународних односа. То је довело до усвајања Бечке 
конвенције о дипломатским односима из 1961. године, што је израз кодифика-
ције савременог дипломатског права, којој је претходила дуга историја обичај-
ног међународног права (2) и парцијална уговорна уређеност наведене материје. 

Општепозната је чињеница да су обичајна правна правила најстарији извори 
права. Ипак, у националним правним порецима дошло је током историјског ра-
звоја до маргинализације обичајног права које су замењивали писаним правом. 
Са друге стране, у међународном јавном праву обичајна правна правила задржа-
ла су важност значајнијих правних извора, у чему постоји сагласност и међу те-
оретичарима и практичарима међународног права (3).

Суверене државе су, као основни субјекти међународних односа, историјски 
гледано, још у античко доба схватиле да су им неопходна правила која би регу-
лисале одређена питања на међународном плану и да би њихово кршење било 
штетно по сопствене интересе. То је професор Јанковић језгровито одредио тако 
што је дефинисао обичај у међународном праву као „интерес регулисан само пу-
тем праксе“ (4). Последица таквих схватања је настанак разноврсних правних 
обичаја којима су регулисана различита питања везана за међународне односе, 
као што су области дипломатског, уговорног и ратног права и других. Један од 
првих обичајних норми међународног права био је привилеговани статус иза-
сланика страног монарха. То лице је поред права преговарања и представљања 
уживало и гаранције личне безбедности и одређених привилегија.

Као што је то случај и у националном правном поретку, и у међународном 
јавном праву постоји разлика између простих обичаја, односно „пуких обича-
ја“, како их именује професор Димитријевић (5) и правних обичаја. Поступање 
мимо правних обичаја представља противправну радњу, односно кршење ме-
ђународноправних норми и може се санкционисати, као и сва друга поступања 
која нису у складу са међународним правом. За разлику од њих, пуки обичаји у 
међународном праву нису правно обавезујући и, следствено томе, не произво-
де правне последице. Међутим, то не значи да њихово непоштовање не произво-
ди политичке последице на међународном плану, као што може бити престиж, 
губљење поверења и потенцијалних савезника или поузданости савезништва и 
слично. Илустративан пример за кршење пуког обичаја може бити и случај да се 
новом амбасадору не понесе лични пртљаг. Тим гестом домаћин не крши норме 
међународног права, већ само протоколарне норме и може изазвати реципрочне 
мере или наговештај захлађења односа између државе која упућује амбасадора и 
државе пријема (6). Дакле, правило о неприкосновености дипломатских изасла-
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ника може се сматрати за међународно обичајно правило јер постоји од давнина 
и прихваћено је од цивилизованих народа, а прости обичаји су најчешће прави-
ла куртоазије у оквиру дипломатског протокола или церемонијала (7).

Статут Међународног суда правде дефинише правни обичај као „доказ оп-
ште праксе која је прихваћена као право“ (8). Како истиче професорка Смиља 
Аврамов, иако наведена дефиниција није потпуна, она јасно указује на постоја-
ње два конститутивна елемента обичајног права, и то материјални или објектив-
ни и психички или субјективни. Материјални подразумева усвојену праксу у по-
ступању према наведеној обичајној норми, док се субјективни елемент односи 
на постојање свести да је реч о правно обавезујућој норми понашања субјеката 
међународних односа. Оба елемента су неопходна за постојање правног обича-
ја, јер без постојања свести о неопходности повиновања правном обичају нема 
ни правног обичаја, као и без недвосмислено успостављене праксе о понашању 
у истоветним ситуацијама (9).  

Већина теоретичара сматра да се следећи међународни уговори могу сматра-
ти основом за кодификацију дипломатског права, чије се уговорно уређење по-
чело развијати тек пре два века: 

• Анекс Д Завршног документа Бечког конгреса из 1815. године, односно 
Правилник о рангу дипломатских представника и допунским Протоколом 
Анхенског конгреса из 1818. године (10);

• Хаванска конвенција о дипломатским представницима из 1928. године, 
којa предвиђа класификацију дипломатских представника и њихове при-
вилегије и имунитете (11) и

• Конвенција о привилегијама и имунитетима Уједињених нација из 1946. 
године (12) и Конвенција о привилегијама и имунитетима специјализова-
них агенција из 1947. године којима су регулисани привилегије и имуните-
ти представника држава чланица и међународних службеника. 

У периоду између два светска рата било је неуспешних покушаја кодифика-
ције материје дипломатских односа. Ипак је један од наведених покушаја акту-
елизације питања кодификације пред Генералном скупштином УН 1952. године 
(13) дао позитиван исход и покренута је процедура за кодификацију дипломат-
ског права. Наведени процес је резултирао међународном конференцијом одр-
жаном у Бечу 1961. године, где је и усвојена Бечка конвенција о дипломатским 
односима, која је коначно одредила прихватљиву меру односа између државног 
суверенитета и неопходних услова за обављање дипломатских функција. 

Дипломатски односи су кодификовани Бечком конвенцијом о дипломатским 
односима из 1961. године, којом су дефинисане општеприхваћене функције ди-
пломатских представника (14). Пре ступања на снагу Бечке конвенције о дипло-
матским односима нису били дефинисане дипломатске функције у међународним 
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актима, већ су се оне реализовале у складу са обичајним правним правилима. Из-
узетак у наведеном контексту представља Конвенција о дипломатским службе-
ницима, усвојена у Хавани 1927. године. У одредбама наведене конвенције де-
финисана је обавеза дипломатског особља да се не мешају у унутрашње ствари 
државе пријема и, с тим у вези, обавезу искључиве комуникације са државним 
органима државе пријема преко министарстава спољних послова (15).

Имунитет од кривичне одговорности дипломатског особља не може се раз-
двојити од реализације њихових функција у дипломатско-конзуларној миси-
ји. Бечка конвенција о дипломатским односима из 1961. године представља 
суштински само древно обичајно правно правило о неприкосновености дипло-
матског представника које је преточено у правну норму (16). Оно подразумева 
не само изузеће од евентуалног хапшења или притвора, већ и третман према на-
веденом лицу са дужним поштовањем, што је, такође, давно установљено оби-
чајно право (17)

Војна дипломатија прошла је кроз историјски дуг пут, почев од периода када 
је чинила саставни, па и тежишни део дипломатије уопште, преко њене институ-
ционализације као посебног сегмента дипломатије током XIX векa, кроз периодe 
између два светска рата и хладноратовског периода, па до пада Берлинског зида 
(18). Тај догађај означава почетак периода стварања услова за еволуцију војне у 
одбрамбену дипломатију. Одбрамбена дипломатија, дакле, представља шири по-
јам од војне дипломатије која превасходно означава савремену војно-војну са-
радњу и подразумева свеукупну реализацију политике одбране једне државе на 
међународном плану. 

2. ПРАВНО ОДРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИЈА  
ОДБРАМБЕНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Полазећи од функција опште дипломатије према Бечкој конвенцији о дипло-
матским односима из 1961. године, могу се аналогијом, која је прилагођена надле-
жностима и специфичностима одбрамбене дипломатије, извести и њене функци-
је. Тако је већина аутора који се баве наведеном тематиком постигла висок ниво 
сагласности у следећој класификацији функција одбрамбене дипломатије: 

а) представљање система одбране у држави пријема 
б) заштита интереса система одбране и њених припадника у држави пријема
в) преговарање са представницима система одбране државе пријема
г) обавештавање, свим дозвољеним средствима, о систему одбране и безбед-

ности државе пријема и подношење извештаја сопственој влади и 
д) унапређење пријатељских односа и развијање сарадње у области одбране 

и безбедности (19). 
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Постоје аутори који набројаним функцијама одбрамбене дипломатије придо-
дају и функцију саветника шефа дипломатско-конзуларног представништва за 
питања из области одбране и безбедности (20). Наведено становиште јасно ука-
зује на значај ове функције коју реализује већина војнодипломатских представ-
ника. Наведена функција се периодично реализује, најчешће у склопу колегијума 
шефа дипломатско-конзуларног представништва, али и на захтев или према ука-
заној потреби. То зависи од конкретних политичко-безбедносних прилика у др-
жави пријема и региону у коме се врши служба, а може се реализовати на захтев 
шефа дипломатско-конзуларног представништва или на иницијативу војноди-
пломатског представника. Међутим, саветодавну функцију војнодипломатских 
представника не треба мешати са наведеним међународноправним функција-
ма одбрамбене дипломатије. Разлог томе лежи у једноставној чињеници да је 
унутрашње уређење и организација рада дипломатско-конзуларних представ-
ништва у надлежности националних законодавстава држава које их упућују на 
службу у иностранству. Тако свака држава може, у складу са својим потребама 
и интересима, правно уредити надлежности својих дипломатско-конзуларних 
представништава, под условом да су оне у складу са одредбама Бечке конвенци-
је о дипломатским односима из 1961. године. Дакле, јасно је да је у конкретном 
случају реч о примени начела примата међународног права у односу на нацио-
налне правне поретке. 

Поред формалног представљања система одбране код органа система одбра-
не државе пријема, подразумева се и представљање система одбране и код дру-
гих органа и појединаца државе пријема са којима ступа у формалну и нефор-
малну комуникацију, као и код колега који су, такође, акредитовани у држави 
пријема. Функција представљања, дакле, садржи не само формалноправно већ 
и неформално представљање у разноврсним контактима који се неминовно до-
гађају током обављања функционалне делатности. Јасно је да је реч о веома осе-
тљивој функцији персоналног представљања система одбране једне државе која 
је везана за појединца, односно шефа канцеларије изасланства одбране. Због 
тога је, а у циљу развоја пријатељских односа и сарадње између субјеката међу-
народног права, Бечка конвенција предвидела одређену процедуру поставља-
ња шефа дипломатског представништва (21). Реч је о институту агремана (22) 
који представља неопходност да се за личност која је предложена за амбасадора 
обезбеди претходнa сагласност државе пријема (23). Држава пријема није дужна 
да образлаже разлоге неприхватљивости, чиме се гарантује њен суверенитет уз 
једновремено минимизирање негативних последица таквог чина на билатерал-
не односе (24). Будући да изасланик одбране персонално представља систем од-
бране своје државе, као што амбасадор представља државу, Бечка конвенција о 
дипломатским односима из 1961. године предвиђа могућност да државе тражe 
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податке о личности која би требало да обавља дужности војних, поморских или 
ваздухопловних изасланика (25). Уколико нема примедби на предложено лице, 
држава пријема даје сагласност о његовом прихватању, која се уобичајено назива 
консантман (26). Иако је наведена пракса у Бечкој конвенцији о дипломатским 
односима дата само као могућност, институт консантмана се ипак уобичајио као 
редовна појава у дипломатској пракси. Тако је пракса да се на дипломатским ли-
стама изасланици одбране постављају одмах иза амбасадора и министра савет-
ника. Дакле, шеф дипломатске мисије и шеф представништва система одбра-
не у иностранству су једина лица за које се тражи сагласност државе пријема о 
прихватљивости за обављање наведених функција (27). Све наведено указује на 
неопходност посвећивања велике пажње избору кадра за шефове канцеларија 
изасланства одбране у иностранству јер они, између осталог, и својим личним 
квалитетима и понашањем репрезентују систем одбране. 

Постоје и теоретичари који функцију представљања одбрамбене дипломати-
је схватају као протоколарну, симболичну обавезу (28). Иако је реч о веома ре-
стриктивном поимању функције представљања, оно није у потпуности нетачно, 
односно неадекватно. Наиме, сама чињеница да су се државе међусобно дого-
вориле да размене канцеларије изасланика одбране представља својеврстан до-
каз развијених дипломатских односа и показује обострану заинтересованост за 
јачање сарадње. Већина аутора, ипак, функцију представљања схвата у ширем 
контексту.

Функција заштите интереса система одбране и њених припадника у држави 
пријема може се схватити у ужем и ширем контексту. Јасно је да су изасланици 
одбране акредитовани при министарствима одбране државе пријема (29) и они 
имају функционалну обавезу да у службеној комуникацији штите интересе си-
стема одбране које представљају. Иста обавеза важи и у погледу заштите интере-
са припадника сопствених оружаних снага који службено бораве на територи-
ји државе пријема. Изасланство одбране има активну и пасивну легитимацију у 
поступању у наведеним случајевима (30). 

У ширем контексту разматрано, изасланство одбране има обавезу и да шти-
ти интересе припадника сопственог система одбране када они бораве на терито-
рији државе пријема и приватно. Међутим, њихово ангажовање је у наведеним 
случајевима ограничено одредбама међународног права и правним нормама на-
ционалног законодавства државе пријема. Реч је о томе да у таквим случајевима 
припадник система одбране, као и сваки други држављанин има право на кон-
зуларну заштиту према Бечкој конвенцији о конзуларним односима (31). Према 
томе, надлежност у поступању према органима државе пријема, изузев у случа-
јевима да међународним споразумом другачије није регулисано, има конзулар-
но одељење дипломатско-конзуларног представништва (32). Тада се изасланство 
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одбране ангажује на извештавању сопственог система одбране и на координа-
цији наступа конзуларне службе према надлежним органима државе пријема, у 
складу са инструкцијама. 

Многи теоретичари области дипломатског права сматрају да свако покрета-
ње неког питања или иницијативе, па све до формалног почетка преговарачког 
процеса, суштински представља преговарање (33). Иако преговарање са пред-
ставницима система одбране државе пријема представља јасну функцију, посто-
ји више појавних облика испољавања. Први је, свакако, формалноправног ка-
рактера и огледа се у овлашћењима за преговарање. Устаљена је међународна 
пракса да само председници држава и влада имају право да без посебних или 
формалних овлашћења преговарају и потписују међународна акта. Министри 
спољних послова, одбране и других ресора представљају, такође, државне ор-
гане који су овлашћени да потписују међународне споразуме, али су дужни да 
претходно обезбеде сагласност владе. Министар одбране своја овлашћења, у по-
јединим случајевима, може пренети на помоћника министра или државног се-
кретара (34).

Улога изасланства одбране је, дакле, заступање и тумачење ставова сопстве-
ног министра одбране у процесу усаглашавања текста међународних уговора са 
државом пријема. Изасланства одбране имају посебно значајну улогу у нефор-
малној припреми преговарачког процеса, односно у такозваном претпрегова-
рачком процесу (35). У тим случајевима се припадници изасланства одбране на 
дискретан и неформалан начин ангажују у истраживању ставова државе при-
јема о питањима која су од интереса за њихову државу. Најчешће је реч о пита-
њима као што су: констатација надлежности органа државе пријема и њихова 
сагласност о потреби преговарања по неком питању, утврђивању процедуре и 
метода преговора, месту одржавања преговарачког процеса, евентуалном днев-
ном реду и слично (36).

Обавештавање, свим дозвољеним средствима, о систему одбране и безбед-
ности државе пријема и извештавање сопствене владе, односно система одбра-
не представља једну од кључних функција изасланства одбране. Наиме, све дру-
ге функције изасланство одбране неће бити у прилици да квалитетно реализује 
уколико не познаје основне поставке њихове унутрашње и спољне политике, 
правни систем, културу, а посебно организацију, надлежности и функциониса-
ње система одбране и безбедности државе пријема. У том контексту схваћено, 
обавештавање се може сматрати базичном функцијом изасланства одбране (37). 

С обзиром на чињеницу да се често поистовећују делатност одбрамбене ди-
пломатије и обавештајне службе, значајно је направити дистинкцију између 
функције обавештавања и обавештајног рада. Наведене делатности се по при-
роди ствари лако могу изједначити имајући у виду да им је заједничко настоја-
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ње да дођу до података о страним системима одбране и безбедности који су од 
интереса за националну безбедност сопствене државе. Тако класични амерички 
теоретичари и практичари сматрају да су обавештајне организације Сједињених 
Држава формиране да, у ратно и мирнодопско време, прикупљају обавештајне 
податке потребне за систем одбране, да обезбеде оспособљен кадар за реализа-
цију обавештајних операција на било којој територији где се могу ангажовати 
њихове оружане снаге (38). Као што се из наведеног може сагледати, нема ника-
квих ограничења у погледу начина и метода прикупљања обавештајних подата-
ка. Управо у тој чињеници и лежи кључна разлика у односу на функцију дипло-
матског обавештавања, која је ограничена на „дозвољена средства“. Поставља 
се питање шта значи наведено ограничење и како га у пракси применити на та-
кав начин да се припадник изасланства одбране не прогласи за непожељну осо-
бу. Бечка конвенција о дипломатским односима предвиђа права и имунитете 
за чланове дипломатских мисија у погледу обављања функционалних дужно-
сти предвиђених тим актом, али и обавезу дипломатског агента да поштује за-
коне и прописе државе пријема и да се не мешају у њене унутрашње ствари (39). 
Наиме, нема државе у свету која није инкриминисала шпијунажу (40) у нацио-
налном правном систему. С обзиром на ту чињеницу, може се констатовати да 
је општеприхваћен принцип да је дипломатским представницима, укључујући 
и изасланике одбране, дозвољено да користе искључиво легалне методе прику-
пљања података. 

То сасвим сигурно не значи да у изасланства одбране не треба слати обаве-
штајне официре, који су по природи посла оспособљени за прикупљање подата-
ка од значаја за систем одбране. То значи само да њима није дозвољено да се баве 
обавештајним радом у класичном смислу, већ да им је дозвољено искључиво да 
користе легалне форме деловања (41).

Унапређење пријатељских односа и развијање сарадње у области одбране и 
безбедности све више добија на значају у постхладноратовском периоду, што је 
последица схватања да је безбедност недељива, са једне стране, и јачања међуза-
висности које нам доноси процес глобализације, са друге. Развијање сарадње и 
пријатељских односа, као један од основних функција одбрамбене дипломатије, 
представља предуслов за стварање повољнијих услова за реализацију национал-
них интереса на плану одбране и безбедности. У савременим условима унапре-
ђење пријатељских односа и сарадње у области одбрамбене дипломатије под-
разумева углавном следеће активности: успостављање и унапређење сарадње у 
области одбране путем комуникације између министарстава одбране и генерал-
штабова на билатералном плану и са одговарајућим органима међународних ор-
ганизација на мултилатералном плану; припрема и потписивање споразума о 
сарадњи у области одбране, међународних уговора и протокола о војнотехнич-
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кој и војноекономској сарадњи, заштити и размени података, школовању и обу-
ци и слично; припрема и потписивање планова билатералне војне сарадње, за-
једничко школовање и обука; учешће на заједничким вежбовним активностима 
и у мултинационалним операцијама; размена искустава по разним питањима из 
области одбране; помоћ у реформи система одбране; иницирање питања веза-
них за проширење и унапређење сарадње и друго (42). 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Од постанка држава, као суверених друштвених организација, указала се по-

треба за њиховом међусобном комуникацијом ради задовољења њихових раз-
новрсних интереса. Тако је још у античко доба схваћено да су им неопходна пра-
вила која регулишу стварање услова за комуникацију на међународном плану, 
како би се створили поуздани канали дипломатске комуникације. Тако су се сте-
кли услови за стварање првих међународних правних правила који су се одно-
сили на неприкосновеност изасланика или посланика страних монарха. То лице 
је поред права преговарања и представљања уживало и гаранције личне безбед-
ности и одређених привилегија. На овај начин створено је међународноправно 
обичајно право које представља обавезност у поступању према страним дипло-
матским посланицима. За разлику од националних правних поредака, који су у 
доброј мери обичај заменили писаним законским одредбама, у међународном 
праву је обичај и данас један од равноправних извора права.

Од почетка XIX века, односно усвајања анекса Д Бечке конвенције, па све до 
краја Другог светског рата, обичајна правна правила су се постепено уговор-
но уређивала, и то на парцијалној основи. Историјат кодификације дипломат-
ског права указује на сложеност усклађивања концепта суверенитета и исконске 
потребе свих држава да се правно уреди путем мултилатералног међународног 
уговора понашање субјеката у међународној комуникацији, односно диплома-
тији. Усвајања Бечке конвенције о дипломатским односима из 1961. године пред-
ставља израз кодификације савременог дипломатског права, који поред права 
и имунитета дипломатских посланика по први пут целовито регулише и наче-
ла дипломатских функција. На овај начин су створени услови да се изнађе, ба-
рем начелни и за све прихватљиви, баланс између делатности дипломатских по-
сланика и суверенитета држава у којима обављају дужност. Тај баланс се огледа 
у међусобим обавезама државе и дипломатског посланика. Држава је дужна да 
обезбеди привилегије и имунитете неопходне за обављање дипломатских функ-
ција страних посланика, док су они у обавези да поштују правни поредак држа-
ве пријема. 

Одређени сегменти одбрамбене дипломатије одувек су били саставни део ди-
пломатске комуникације између држава, али је тек крајем 19. века добила и сво-
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ју институционалну потврду у дипломатској пракси. Будући да одбрамбена ди-
пломатија представља интегрални део дипломатске службе држава, и да је као 
специфичан облик дипломатске комуникације призната у међународним пра-
вим актима, нужно је и да поступа по правилима која регулишу функције ди-
пломатских мисија. 

Будући да се билатерална одбрамбена дипломатија детерминише комуника-
цијом између министарстава одбране двеју држава, јасно је да се њихове функ-
ције донекле разликују у односу на начелне функције дипломатских мисија датих 
у Бечкој конвенцији о дипломатским односима из 1961. године. Унутрашња ор-
ганизација ових органа регулисана је унутрашњим прописима држава. Са дру-
ге стране, одређивање њихових ствојстава, као и њихових активности у међуна-
родним односима у надлежности је међународног права. Дефинисање функција 
одбрамбене дипломатије и праћење савремене дипломатске праксе представља-
ју сталан изазов како за практичаре, тако и за теоретичаре међународног пра-
ва и међународних односа. Овој области се у научној јавности у Србији поклања 
мало пажње, а овај чланак представља настојање да се правном уређењу дипло-
матске праксе дa потребан теоријскоправни оквир. 
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SUMMARY

THE FUNCTIONS OF DEFENCE DIPLOMACY IN INTERNATIONAL LAW

Being defence diplomacy segment of general diplomacy of any state or other subject of 
international law, all international law regulations for governing diplomatic relations 
apply to defence diplomacy. Consequently, the legal rules applicable to the general di-
plomacy in regard to the privileges, immunities and functions apply to defence diplo-
macy with the specifics of international cooperation in fields of defense and security. 
The aim of this paper is to review the above specifics of the defence ministries in the 
realization of their functions, through the analysis of forms of diplomatic action, meth-
ods, international legal practices and written norms. As specific form of diplomatic 
representation, both in content and areas of interest as well as the fact that it is imple-
mented by the Ministry of Defense who are not in primary jurisdiction foreign policy 
domain, it is important to accurately define the legal framework of their duties arising 
from the provisions of international law governing the diplomatic communication be-
tween countries.
Key words: diplomacy, international law, defensive diplomacy, diplomatic law.
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САВРЕМЕНИ РУСКО-КИНЕСКИ ОДНОСИ

Сажетак: Премда имају вишевековно исуство заједничке државне границе, 
највећа и најмногобројнија земља на свету никада нису међусобно отворено 
ратовале. Такво позитивно наслеђе, уз заједничкии интерес за очувањем вла-
ститог суверенитета, омогућава Русији и Кини блиску политичку, економску, 
следствено томе – и војну сарадњу. Она пак вероватно никада неће бити оства-
рена у форми чврстог идеолошко-војног савезништва, онаквог какав је некада 
постојао на истоку комунистичке Европе у виду Варшаваског блока или пак 
онога што данас покушава да опстане на Западу у лику НАТО савеза. У тексту 
се наводе различити аргументи којима се доказује наведено становиште.
Кључне речи: Кина, Русија, међународни односи, мултиполарни свет

Државни односи Русије и Кине никада нису били једноставни. Још од вре-
мена када први пут постају суседи (руско освајање Истока које је уследило на-
кон коначне победе над Монголима у другој половини XVI века), а посебно 
када козаци Ивана Грозног, Петра Великог и Катарине Велике освајају Сибир 
(уз стално напредовање на Далеком истоку у  XVIII и XIX веку),1 два велика 

1 Нека остане забележено да је прву дипломатску мисију у Кини за рачун руског цара имао српски 
трговац, политичар и дипломата, учесник битке на Полтави (1709) и оснивач руске обавештајне 
службе – Сава Владиславић (Херцеговина, 1669 – Санкт Петербург, 1738) који је поставио основе руске 
политике према (тада још непознатој) Кини. Као изасланик Петра Великог, био је у дипломатским 
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царства развијају очекивано међусобно подозрење. Ово „природно“ политич-
ко стање (не)поверења у коме се налазе моћни суседи имало је своје различите 
облике и фазе, с тим да је упадљиво да они никада нису имали размере отворе-
ног војног сукоба. Наравно, када су једном већ постали суседи, чарке око тери-
торија нису се могле избећи, но оне никада нису добиле размере правог рата, чак 
ни у време „неправедних уговора“ из средине XIX века, када је царска Русија сти-
гла до Сахалина и најзад основала Владивосток (1880).2 Исто тако, међусобног 
рата није било ни у време оснивања Монголије (1911), нити током руског и ки-
неског унутрашњег – грађанског рата, као ни у доба сарадње и ривалства две ко-
мунистичке државе у лику Совјетског Савеза и Народне Републике Кине.3 Рече-
на историјска чињеница делује помало нестварно ако имамо у виду развој једног 
и другог царства и потоњих држава, као и сличне историјске примере на другим 
крајевима света. Независно од разлога који су условили такво стање ствари, из-
весно је да одсуство ратног наслеђа омогућава савременој Русији и Кини да своје 
односе уређују искључиво на прагматичним темељима – у складу са властитим 
економским и другим интересима који функционишу изван постулата политич-
ке идеологије или вредносних претпоставки култура.  

Прагматички основ сарадње указује на то да до некаквог чврстог савеза Кине 
и Русије вероватно никада неће доћи. Захваљујући својим природним и демо-
графским ресурсима, са једне стране, те географским и економским потенција-
лом, са друге, обе државе ће и у ближој и у даљој будућности настојати да задрже 
своје сувереност, тј. независност, у истој форми и начину који је расположив да-
нас (још увек) најјачој држави света – Сједињеним Америчким Државама. И док 
Кина, чини се, незаустављиво постаје економски хегемон света, војно ревита-
лизована Русија постаје раноправни политички актер у светским играма моћи. 
На том трагу ваља сагледати данашњу и будућу сарадњу Кине и Русије – „парт-
нерство“ које ће свагда функционисати у балансирању између рационалног са-
везништа и тињајућег ривалства. То није зближавање на некаквим „заједничким 
вредностима“, већ сарадња заснована искључиво на прорачунатим узајамним 

мисијама у Цариграду, Јерусалиму и Риму, док је у име Катарине Велике потписао дипломатски споразум 
Русије и Кине (Кахтјански споразум, 1727), утврдивши при томе и линију раздвајања две државе (дужу 
од 4.000 километара!) која је трајала више од 150 година, а мање-више и данас важи. Више о томе видети: 
Сава Владиславић: Тајна информација о снази и стању кинеске државе, Москва, 1731. РТС, Београд, 2011. и 
Јован Дучић: Гроф Сава Владиславић (Србин – дипломата на двору Петра Великог и Катарине I), Мандала, 
Београд, 2015.  

2 Подела Манџурије, тј. североистoка Азије. Данашњи руски део Манџурије је од краја 17. до средине века 
19. био у саставу Кине. Ајгуншким (1858) и Пекиншким уговором (1860) Кина је дати простор (око 600.000 
km2) уступила Русији изгубивши тиме излаз на Јапанско море. Непосредни разлог за такво поступање 
била побуна сељака у Кини, као и британска претња на граници са Индијом.  

3 Овде не рачунамо спорадичне пограничне сукобе, међу којима су, свакако, највећи они од 2. и 14. марта 
1969. године који су се одиграли на речним острвима Усуре у релативној близини Хабаровска и после којих 
је остало неколико стотина погинулих војника са обе стране.   
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уступцима. Заједнички интерес за властитим суверенитетом може допринети 
заједничком бољитку. Хоће ли то бити бољитак и за све друге – питање је које 
сада, свакако, није примарно ни за традиционално самодовољну Кину, али ни за 
традиционално „авангардно“ или профетски настројену Русију. 

***

Нема никаквих основаних разлога за сумњу у то да ће Народна Република Кина 
(НРК) доминирати светом у 21. веку. О томе сведоче многи фактори: брз економ-
ски развој, њен стратешки потенцијал, огромно унутрашње тржиште, грандиозне 
инвестиције у инфраструктуру, образовање, научна истраживања и достигнућа, 
као и незадрживо нарастање војне моћи. То практично значи да, из политичког и 
економског аспекта, полако улазимо у век Источне и Југоисточне Азије. 

Евидентно је да се Кина налази на узлазној путањи своје геостратегијске 
моћи. Тај успон не може у потпуности да се изрази квантитативно, али и основ-
ни показатељи економског и општег прогреса  говоре  о неизбежности промена 
на глобалној слици света.

Улазак Кине у затворени круг „космичких држава“; стварање сопствене ин-
тернет мреже на хијероглифској основи која је практично потпуно издвојена од 
глобалне мреже под безрезервном доминацијом САД; формирање Шангајске ор-
ганизације за сарадњу (ШОС), 15. јуна 2001, којом је практично учвршћен „кон-
доминијум“ Русије и НРК у постсовјетској Централној Азији; увођење сопстве-
не валутне јединице (Asian Currency Unit, ACU), 1. марта 2006, од стране Азијске 
банке, уз учешће Јапана, али са водећом улогом јуана; озбиљна модернизација ору-
жаних снага само су неки показатељи који говоре о незаустављивом продору „ки-
неског фактора“ у свету.

Армија Кине, за последњих неколико година заиста се озбиљно модернизова-
ла. На пример, у наоружање Ракетне војске стратегијске намене (РВСН), поред 
интерконтиненталних ракета на течно гориво са три и пет бојевих глава, штат-
ног базирања – дунфен-4 (CSS-3) и дунфен-5 (CSS-4), уведене су и мобилне ра-
кете на чврсто гориво дунфен-31А (CSS-9), што омогућава смањење времена деј-
ства и већи степен њихове заштите у боју.4 Поред тога, на северу земље изграђен 
је систем тунела РВСН, укупне дужине три хиљаде миља (5.556 km), назван Под-
земни кинески зид. Претпоставља се да је намена овог система, размештање ну-
клеарног потенцијала Кине, што повећава могућност Пекинга да сачува своје зе-
маљске нуклеарне снаге и после првог удара противника. Војнопоморске снаге 
Кине такође су добиле знатно појачање. Уведене су у наоружање нове подмор-

4 Основу ракетних комплекса дунфен-31 и дунфен-31А чине тростепене балистичке ракете чија је даљина 
дејства од 8.000 (Д-31) до 12.300 km (Д-31А). Снага нуклеарне бојеве главе износи 1 Mt.
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нице за које се претпоставља да су већ опремљене интерконтиненталним раке-
тама морског базирања. Познато је и да је Кина, пре постављеног рока, успешно 
завршила испитивања ракетног комплекса дунфен-21D.5 У случају мобилизаци-
је тог комплекса, Кина може да спречи улаз америчких носача авиона у Тајвански 
залив с обзиром на то да је даљина дејства самонавођене ракете, која уништава 
циљ по вертикали на широком простору, отприлике 2.000 километара. Преч-
ник дејства уз употребу Д-21, шири се до друге острвске дуге – од јапанске групе 
острва Огасавара, кроз Маријанска острва и Гуам, до архипелага Палау (аквато-
рија у оквиру друге острвске дуге, сматра се „ближим водама“ НР Кине, што не 
признају САД и Јапан).6 

Посебан значај за позицију земље у међународном поретку има чињеница 
што Кина припада веома уском кругу привилегованих земаља које могу да воде 
самосталну унутрашњу и спољну политику. Немогућност спољне контроле по-
раста потенцијала НРК посебно брине Америку, која данас отворено разматра 
Кину као свог главног стратегијског противника и чини све како би максимално 
отежала њен даљи развој.7

Имајући у виду напред речено, може се закључити следеће: прво, хегемони-
ја САД по објективним показатељима (економским, војним, политичким), пола-
ко посустаје, док се Кина приближава лидерским позицијама светске политике 
у оквиру које ће све отвореније и одлучније реализовати своје интересе. Друго, 
САД нису спремне да напуштају своје позиције, па ће се конфликтни потенцијал 
међу овим државама у блиској будућности стално повећавати.

Реално је, у таквим околностима, да ће се експертски погледи све више усмера-
вати ка улози Русије у савременом свету и њеним односима са САД и НРК. Изве-
сно је да и Пекинг и Вашингтон желе да у новонасталим околностима сачувају Ру-
сију као коректног партнера јер о правим савезничким односима, и са једном и са 
другом државом, тешко да се може озбиљно говорити. Несумњиво је да тренутно 
Кина, у том смислу, наступа промишљеније и опрезније од САД настојећи не само 
да економски привеже са себе великог северног суседа већ и да га орасположи.

***
Русија, у окружењу таквих гиганата као што су САД и НРК, свакако не из-

гледа импресивно. Савремена социоекономска и војнотехничка ситуација РФ и 
даље је прилично сложена, посебно ако се узме у обзир актуелни политички од-

5 Крилата противбродска ракета дунфен-21Д првенствено је намењена за уништавање противничких 
носача авиона на даљини до 2.000 km.

6 Острвска дуга је подводни планински венац вулканског порекла, чији се поједини делови подижу изнад 
површине воде, образујући тако специфичан дуголики ланац острва.

7 Детаљније видети у: М. Младеновић, Е. Пономарева, Кина–Америка–Русија – глобални троугао 21. века, 
Социолошки преглед бр. 4, вол. 45, 2011, стр. 459–476. 
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нос великог броја западних земаља и чињеница да су против Русије уведене ра-
зличите форме санкција.

Геополитичка дефанзива Русије која је, мање-више трајала све до „обојене ре-
волуције“ у Украјини, замењена је одлучнијом и самосталнијом политиком Кре-
мља у међународној арени.

Супротстављање једностраном проглашењу независности Косова и разме-
штају елемената америчког противракетног система у Европи, ширење сарадње 
са Кином у оквиру Шангајске организације за сарадњу, повећање расхода за си-
стем одбране, жестока реакција у сукобу са Грузијом, однос према политичким 
играма око Украјине и присаједињење Крима, акција у Сирији, – све то сведочи о 
формирању руске сопствене елите која има потпуно другачији однос и предста-
ву о корпоративним и националним интересима, него што је то био случај у вре-
ме тзв. јељцинског периода.

Елементарна је теоријска истина да држава постаје велики међународни су-
бјект тек када његов стратегијски значај и потенцијал поприме светске размере. 
Без обзира на то што, у поређењу са САД и Кином, Русија несумњиво заостаје, 
та држава има изузетан комплексни потенцијал. Између осталог, о могућности-
ма Русије сведоче не само географско-климатски положај, огромни природни 
ресурси, сачуван атомски штит и интелектуални потенцијал грађана већ и исто-
ријско искуство. 

Иако се геополитичка улога Русије у последњем столећу неколико пута ра-
дикално мењала заједно са целокупном „архитектуром“ света, то је држава која 
је увек, на овај или онај начин, била респективни субјект међународних односа. 
После Првог светског рата и велике Октобарске револуције, Совјетска Русија, а 
затим и Совјетски Савез, практично су били искључени из списка „великих др-
жава“ којима је, уз одређена неслагања, ипак припадала Руска империја. После 
Другог светског рата СССР је постао друга „супердржава“ света. Рушење СССР 
у оквиру перестројке и деградација Руске Федерације током „тржишних рефор-
ми“ деведесетих година прошлог века поново су поставили државу у положај 
геополитичког „преживљавања“. Обнављање система државно-монополског ка-
питализма, после доласка на власт Владимира Путина, вратило је земљу у ред 
„великих држава“. На тај начин, место Русије у светском систему је нестабилно, 
али никада није значило одлазак на периферију светске политике.8

Какви су њени изгледи у савременој геополитичкој реалности с обзиром на 
јавно опредељење за замену униполаризма светским поретком у коме ће водећа 
улога бити подељена на више центара моћи?

Савременици смо процеса реформе великог дела светског пространства. 
Промене се дешавају како у појединачним државама, тако и у међународној за-
једници у целини. Систем глобализације усмерен је ка формирању јединстве-

8 Исто.
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ног владајућег центра. Формира се и специфично светско цивилно друштво. Су-
штински се мења и улога националне државе. 

Подела света на центар, полупериферију и периферију и даље остаје као осно-
ва односа у међународној заједници. У том смислу, и савремене државе могу се 
посматрати у односу на ту такву поделу. Према схватању професора Вучине Ва-
совића, све државе у ери глобализације могу се сврстати у четири групе. Прву 
чине велике и моћне државе које су предводници, утемељивачи и кормилари 
глобализације. Штавише, њихова моћ иде и изнад граница међународног права 
и моћи међународних организација. У другу се убрајају неке мање и слабије др-
жаве које уживају подршку, помоћ и заштиту најмоћнијих. Трећа група је саста-
вљена од земаља према којима су моћни међународни фактори неутрални, док 
четврта група окупља државе које су услед неких несрећних околности пале у не-
милост неких великих и моћних држава.9

Актуелни политички процеси у свету у знатној мери се карактеришу напори-
ма да се постигне политичка унификација државно-правних институција и про-
цедура. При томе, методе које се примењују често су засноване на различитим 
облицима силе уз грубо пренебрегавање реалних могућности, карактеристика, 
особености и интереса значајних социјалних група, па и друштава. У том сми-
слу, и позивање на демократију је апсурдно јер суштина демократије је у плура-
лизму, толеранцији и одсуству отуђене (наметнуте) власти. „Да ли би Запад мо-
гао да поднесе форме демократије које су створили његови непријатељи“, пита се 
турски писац Орхан Памук у свом роману Снег.10

Настојања да се некоме наметну сопствени интереси слободе, равноправно-
сти и праведности, чак и ако произлазе из најбољих намера и побуда, по прави-
лу, постају контрапродуктивна и, у коначном, доводе до конфликата. За реали-
зацију хуманих циљева, морају се примењивати и адекватна средства. Не може 
терор бити средство за успостављање слободе, лаж за долажење до истине, а дик-
татура за освајање демократије!11 Још је Волтер у 18. веку уочио овај проблем, 
истичући главни парадокс руске интервенције у Пољској: „Пример који даје ца-
рица Русије јединствен је у свету“, писао је француски просветитељ. „Она је по-
слала четрдесет хиљада Руса да проповедају толеранцију, са бајонетима на пу-
шкама... Она је повела армије да донесу мир... да натерају људе да подносе једни 
друге.“12 Не улази ли у бесмисао идеја и пракса униполарног света која, упркос 

9 Опширније о овоме видети у: В. Васовић, Глобализација, држава и демократија, у: Подунавац, М. (уред-
ник), Држава и демократија, Београд, Службени гласник и Факултет политичких наука, 2010, стр. 446.

10 Џ. Кин, „Особеност демократије: шта је у демократији добро?“, у: Подунавац, М. (уредник), Држава и 
демократија, Београд, Службени гласник и Факултет политичких наука, 2010.

11 Опширније видети у: М. Младеновић, Ј. Пономарева, З. Килибарда, „Теорија и пракса шарених револуција‘“, 
Социолошки преглед бр. 4, вол. 46, стр. 513–533.

12 Volter, prema: D. Olivije, Katarina Velika, Progres, N. Sad i Epoha, Zagreb, 1966, str. 196.
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природним и историјским условима, значи наметање сопствених критеријума 
као јединствене истине, не искључујући, при томе, ни примену насилних метода?

Да ли се постоје границе у покушајима успостављања истоветних институци-
ја власти у сасвим различитим условима? Како добро примећује руски филозоф 
Александар Зиновјев: „Западну цивилизацију су стварали народи посебних ка-
рактеристика. То је њихова уникална и непоновљива творевина. То улази у њи-
хову природу, у њихов карактер. Други народи су стварали цивилизацију дру-
гачијег типа, која више одговара њиховом карактеру и животним условима“.13

Да ли постоје границе покушајима да се успоставе истоветне институције 
власти у сасвим различитим условима?

Ко је ближе истини? Ти што мисле да се сваки народ може научити демокра-
тији (западног типа) или они који су уверени да је за различите грађане неопход-
на другачија организација власти? 

Чини се да је Френсис Фукујама мало пребрзо закључио да је дошао крај исто-
рије. Вероватније је да је, ипак, Хантингтон ближи истини. Као замена за идеоло-
шку и блоковску  конфронтацију, дошао је сукоб цивилизација! 

Не треба заборавити да је утицај на друге ипак двострани процес. Некада је 
римска држава интегрисала варваре и настојала да једна племена учини заштит-
ницима од других. Резултат је био варваризација целе империје и, у коначном, 
њен крах. Брзо ширење исламског становништва у Европи, и црначког у Амери-
ци, многи виде као процес који ће изменити суштинска обележја матичних на-
ција. Није далеко време када ће, упозорава Зиновјев, „мула дозивати Алаха са Ај-
феловог торња“.14

У настојањима да се светом управља из једног центра, веома је уочљив зна-
чајан теоријски проблем. Наиме, још су „очеви“ америчког устава упозоравали, 
пре више од два века, да је за успостављање неког вида демократске заједнице 
неопходно успоставити принцип равнотеже, односно међузависности и сарад-
ње власти. Данашње настојање САД да успостави неприкосновену доминацију 
у међународним односима, директна је негација тог светог правила против зло-
употребе власти на било ком нивоу. „Апсурдно је“, како каже професор Вучина 
Васовић, „да земља која је прва предложила и увела тај принцип у своју земљу 
пре толико година постане највећи противник тога принципа у светским раз-
мерама... То постаје по свој прилици земља која више не може свесно и савесно 
да управља добрима и изворима с којима располаже и постаје играчка у рукама 
силе којом располаже. Овде сила доминира не само правом већ и памећу вели-

13 А. А. Зиновьев, Запад; Феномен западнизма, Веб-адреса: http://modernlib.ru/books/zinovev_aleksandr_
aleksandrovich/zapad_fenomen_zapadnizma/read

14 Isto.
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ког дела најмоћније групе људи. Није више сила у рукама људи већ су људи у ру-
кама силе“.15

Крајем осамдесетих година пршлог века поједини амерички стручњаци упо-
зоравали су да би се САД могле наћи у позицији у којој су се током историје на-
лазиле све велике империје када су, на врхунцу моћи, западале у кризу, која је 
коначно доводила до њиховог пада. У класичном делу Успон и пад великих сила, 
објављеном 1988. године, амерички историчар Пол Кенеди разлог за то потра-
жио је у ономе што је означио као imperial overstretch, тј. у њиховом ширењу пре-
ко граница способности да асимилирају и контролишу властиту територију.16

Историјске поуке, у том смислу, такође су врло јасне:
„У борби за хегемонију Шпанија и Португалија биле су замењене Холанди-

јом, коју затим из трке избацује Енглеска улазећи у конкуренцију са Францу-
ском. Крајем XIX века Немачка и Америка оспораваће водећу улогу Енглеске, а 
САД ће затим преузети улогу светског хегемона, која ће бити подељена са СССР, 
да би после фијаска ʼреалног социјализмаʼ Америка остала сама као светски го-
сподар. Но, то није крај.“17

Чињеница је, међутим, да се САД  још увек појављују као информационо-фи-
нансијски, научно-технички и војнополитички „центар света“. Са друге стране, 
Кина као најмногољуднија земља (више од 1,3 милијарде становника),18 са сво-
јим укупним  потенцијалима и прогресивним привредним растом све више пре-
раста у главну „светску радионицу“. Русији, у геостратегијском смислу, остаје 
улога „светског магацина“, с обзиром на то да је на њеној територији (укључују-
ћи мора, океане и шелфове), по различитим оценама, концентрисано од четвр-
тине до чак трећине залиха рудног богатства Земље.  

Из ове релације следи логички закључак да ће у следећој етапи геопо-
литичких догађаја кључну улогу имати ове три државе, па се с разлогом 
може говорити о постојању „геополитичког троугла“: Кина–Русија–САД.

ЗАКЉУЧАК

О перспективама развоја „геополитичког троугла“, довољно речито говори  
подударност интереса Кине, Русије и САД у сфери њиховог стремљења ка гло-
балној доминацији, господству или, ако тако може да се каже, империјалној ам-

15 В. Васовић, „Глобализација, држава и демократија“, у: Подунавац, М. (уредник), Држава и демократија, 
Београд, Службени гласник и Факултет политичких наука, 2010, стр. 440.

16 Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers – Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, 
New Ed. edition, Fontana Press, London, 1989.

17 Исто, стр. 204.
18 National Bureau of Statistics of China. Веб-адреса: http://www.stats.gov.cn; pristupljeno: 25. 9. 2015.
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бициозности, која не може да се реализује заједнички, већ само кроз потчиња-
вање другог. Управо постојање сличних интереса код потенцијалних хегемона 
(глобална доминација), по нашем схватању,  представља узрок немогућности из-
градње глобалног троугла на основама партнерства.  Ипак, у условима, мање-ви-
ше приближних потенцијала које поседују „темена“ троугла (иако у различитим 
областима) и постојања заједничких претњи, будуће релације њихових међусоб-
них односа могу бити успостављене као основа стабилног и предвидивог систе-
ма односа у међународној заједници. Нажалост, одсуство конфликата широких 
размера, вероватно ће, као и у периоду „равнотеже снага“ бити „компензовано“ 
бројним локалним сукобима.
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CONTEMPORARY RUSSIAN-CHINESE RELATIONS

SUMMARY

The largest and most populous country in the world have centuries of experience leaves 
the common state border. Regardless of this, they have never had mutual war. Such a 
positive legacy and the common interest allows Russia and China close political, eco-
nomic, consequently - and military cooperation. This cooperation, probably never will 
be created in the form of a solid ideological and military alliances - like Warsaw Pact 
in former communist East Europe or western organization in the form of NATO. This 
article presents various arguments which prove the above point of view.
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THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT – 
KEY HISTORICAL EVENTS AND LEGAL ISSUES1

Abstract: The status of self-proclaimed and not officially recognized Republic of 
Nagorno-Karabakh represents a disputable issue in politics and international public 
law. Like other entities floating between autonomy within a sovereign state and fully 
confirmed independence, it triggers numerous questions regarding sovereignty, ter-
ritorial integrity, right to self-determination, secessionism and separatism. Current 
position of Nagorno-Karabakh cannot be fully comprehended without a detailed 
insight into historical and political courses that shaped its evolution. Therefore, the 
authors attempt to highlight the most important and influential historical events 
and circumstances that had been affecting the South Caucasus region, to explain 
their repercussions on today’s  tatus of Nagorno-Karabakh and, based upon them, 
estimate future development of this entity’s position in international relations.
Key words: Nagorno-Karabakh, independence, self-determination, foreign policy, 
secession
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INTRODUCTION – 
THE RELEVANCE OF NAGORNO-KARABAKH CONFLICT
The conflicts in the Caucasus Region came to the focus of the international 

community, particularly the European Union, after the events that took place in 
Georgia in the summer of 2008. These developments have underlined the importance 
of resolving disputes through mediation, prior to their escalation into increased 
regional tensions and violence. Experts describe the Nagorno-Karabakh conflict as 
a state-formation conflict derived from competing claims on status of the Nagorno-
Karabakh area. However, several other issues make the situation even more 
complicated. These refer to internally displaced persons, competing territorial claims, 
refugees and responsibility for atrocities during the armed phase of the conflict. This 
conflict has long and complex historical roots and serious violence has occurred as one 
of its consequences on several occasions (1).

The actual beginning of modern Nagorno Karabakh Conflict took place in 1988, 
along with the beginning of disintegration of the Soviet Union. Prior to the proclamation 
of independence, the Nagorno Karabakh region used to have the status of an autonomous 
province within the Soviet Socialist Republic of Azerbaijan, one of 15 former Soviet 
“Union Republics” that became independent states. The majority of Nagorno Karabakh 
population consisted of ethnic Armenians, largely Orthodox Christians, whose 
autonomous status was guaranteed by Moscow. Being afraid of losing their autonomy and 
becoming subordinated to predominantly Muslim government of Azerbaijan political 
leaders of Nagorno Karabakh actively petitioned authorities in Moscow to transfer the 
region to Armenian jurisdiction. The conflict sharpened as the Soviet Union collapsed 
over the course of 1991. When Azerbaijan declared its own independence from the USSR, 
and its sovereignty was internationally recognized in early 1992 Nagorno Karabakh 
indicated its desire to withdraw from Azerbaijan, as an autonomous area within the 
Soviet structure. Azerbaijan argued, on the contrary, that its constitution would permit 
independence only if approved by a countrywide referendum. This argument was based 
upon Article 78 of the Soviet Constitution, according to which the territory of any of the 
Union Republics could not be changed without their consent. Consequently, Azerbaijan 
forcefully resisted efforts of Nagorno Karabakh to break away from Azerbaijan, and in 
early 1991, Azerbaijani forces attempted to surround the area and disable any assistance 
it could receive from the outside (2).

Armenia and the Soviet Union were involved in armed battle over the territory 
between 1990 and 1991. Nevertheless, after the dissolution of the USSR, an armed 
conflict escalated between the Nagorno-Karabakh and the government of Azerbaijan. 
In December 1991, Nagorno-Karabakh unilaterally proclaimed independence and held 
elections to a parliament whereas in January 1992, the first violence between the self-
proclaimed Nagorno-Karabakh republic and the Azerbaijani government occurred. 
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Tensions escalated and led to intensive armed confrontations and ethnic cleansing. 
Due to these conflicts, between 10,000 and 20,000 people were killed and almost 1.5 
million ended up as internally displaced (1).

In spite of numerous negotiations, no final solution has been found yet, and the 
unrecognized “Republic of Nagorno Karabakh”, also familiar as the “Artsahk Republic”, 
has obtained de facto independence in the region, with strong support from Armenia, 
although it remains internationally recognized as part of the sovereign territory of 
Azerbaijan. At this point, it is essential to draw clear distinction between the official 
and unofficial (de facto) international recognition of sovereignty and the role of this act 
in the establishment of an independent state. Contemporary international public law 
supports the theory according to which official recognition of a state’s sovereignty has 
only declarative implication, which means that a new state is founded as soon as three 
constitutive preconditions are met: defined territory, stable population and effective 
government [3]. As it can be noted, Nagorno-Karabakh seems to fulfill all of these 
conditions, but still lacks the official support of international community, because the 
legality of its separation from an independent state is still being questioned. 

Since it was created, the Minsk Group, has collectively made several efforts and 
proposed several solutions to this issue. When proposing potential solutions the Minsk 
Group has been guided by fundamental OSCE principles defined in the 1975 Helsinki 
Final Act [4]. The Final Act primarily supports the principles of the territorial integrity 
of states, the non-use of force, and accepts only the alterations of boundaries that are 
based upon the peaceful consent of the parties involved. On the other hand, it also 
recognizes the right of “self determination of peoples”, defined extensively enough to 
allow for its application in a wide variety of formats including independence in some 
cases, but mainly through autonomy or power-sharing agreements. The government 
of Azerbaijan has held strongly to the principle of the territorial integrity of states and 
attempted to bring Nagorno Karabakh under the full control of Azerbaijan, whereas 
Nagorno-Karabakh advocated the principle of self-determination. Like in other cases 
of self-proclaimed independence by the areas within sovereign state, the core issue and 
the key to resolve this conflict would be to reconcile these two widely accepted, but not 
entirely compatible norms of territorial integrity on one side and self-determination 
on the other [2].

It is familiar that The Minsk Group has generally been unable to make the parties to 
agree to the Madrid principles. Furthermore, it should be mentioned that in early 2013, 
during unsettled presidential election in Armenia and the prospect of a presidential 
election in Azerbaijan in the fall, it has been focused mostly on crisis management 
rather than conflict resolution [2]. In spite of numerous efforts from the outside, the 
undefined status of Nagorno Karabakh remains an unresolved issue. 
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1. THE GROUNDS OF CONFLICT  
IN THE SOUTH CAUCASUS REGION

The issue of Nagorno-Karabakh emerged in the 1920s, throughout the period of 
new regime in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). During the October 
Revolution, the Transcaucasian Federation (i.e. Transcaucasian Democratic Federative 
Republic) was founded, as it proclaimed its independence from the USSR on April 22 
1918. However, it soon became clear that a state like that such sate was not sustainable 
because of the fact that Armenia was interested to make the Transcaucasian Federation 
a protectorate of Russia or of the United Kingdom, whereas Georgia insisted that 
German protectorate should be  established over that same region. The interest 
of Armenia and Georgia for the origin of the protectorate over the Transcaucasian 
Federation appeared to be the consequence of their struggle to stabilize supremacy in 
that area and to prevent potential Turkish invasion. Democratic Republic of Azerbaijan, 
Democratic Republic of Georgia and Democratic Republic of Armenia all proclaimed 
their independence in May 1918. Soon after that, Azerbaijan decided to leave the 
region of Yerevan to Armenia. Because Armenian government treated these areas as 
their national and historical heritage, they rapidly initiated organized resettlement of 
the Muslim population from the regions of Nakhchivan, Karabakh and Yerevan. Not 
long after that, Azerbaijan proclaimed its independence under the protectorate of the 
Ottoman Empire, whereas Georgia officially became the protectorate of Germany. In 
the last days of World War I, the Ottoman army invaded the South Caucasus region. 
The persecution and extermination of the Armenian people by the Turks and Azeri 
took place at the same time as armed conflict between the Armenian army on one side 
and Turkish and Azerbaijanian forces on the other. After Turkish retreat, Great Britain 
overtook key role in that region and Karabakh was once again set under the control 
of Azerbaijan, which was officially approved by the Armenian authorities in February 
1920 [5].  

 On December 2 1920, Turkey and Armenia signed an agreement, known 
as the Treaty of Alexandropol [6], by which Armenia agreed to disown 50% of the 
territory it had possessed prior to the beginning of the conflict. On 10 August 1920, 
Turkey and Armenia became parties to another important treaty – the Treaty of Sèvres, 
which was signed by the nations that constituted the Central Powers on one side and 
the members of the Allied powers on the other [7]. The Treaty of Alexandropol was 
supposed to be ratified by the Armenian Parliament one month after the signing, 
but thus never happened due to the invasion of the Soviet forces that came from the 
adjacent Azerbaijan [8].
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2. NAGORNO–KARABAKH AS A PART OF THE USSR

Among the three states of the Southern Caucasus, Azerbaijan demonstrated the 
highest level of support for the Bolsheviks. Such political situation together with its 
great oil reserves caused the Red Army to enter Baku, the capital of Azerbaijan in April 
1920. The Soviet authorities established their government in Yerevan in November 
1920 and occupied Georgia in April 1921, which allowed the USSR to control the entire 
Southern Caucasus region. With the intent to resolve the issues related to Nagorno-
Karabakh and under the impact of the central Soviet authorities, the Revolutionary 
Committee of Azerbaijan issued a decree by which Karabakh, Zangezur and 
Nakhchivan were subordinated to the Armenian authorities. Nevertheless, in April 
1921 the USSR and Turkey signed the Treaty of Moscow [9], by which Karabakh and 
Nakhchivan were assigned to the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. The reason 
why Turkey insisted on the aforementioned agreement was its intention to prevent 
the forming of a strong and independent Armenian republic that would come up with 
its territorial requests.  As the confirmation of the Moscow Treaty, Turkey and three 
states of the Southern Caucasus signed the so-called Treaty of Kars, in October 1921 
[10]. After these changes occurred, the Azeris were placed in a rather inconvenient 
position, particularly because of the fact that there was no any territorial bond 
between Nakhchivan and the Azerbaijan Socialist Soviet Republic. On the other hand, 
the Armenians also found themselves in a similar situation since a large number of 
them remained in Karabakh, which was geographically separated from the Armenian 
Socialist Soviet Republic. Throughout 1922, Karabakh was affected by some major 
turmoil caused by the discontent of the Armenians with current state in that region. 
In order to prevent the escalation of dissatisfaction, the negotiations on the status of 
Karabakh within the Azerbaijan Socialist Soviet Republic were initiated. As the result 
of these negotiations, Karabakh was proclaimed an autonomous region in November 
1924. It was later given the name Nagorno-Karabakh, meaning the mountain Karabakh 
because mountain regions were also declared as parts of this autonomous area. 

When it comes to the position of Nakhchivan, it obtained the status of an 
autonomous republic within the Azerbaijan Socialist Soviet Republic in 1922. The 
agreement regulating that issue was made earlier, in 1921, during the dialogue between 
the representatives of Turkey and the USSR. On that occasion, it was also agreed that the 
status of Nakhchivan could not be changed without the official approval of Turkey [4].

The most difficult moment in modern history of Turkey and Armenia, which  
still represents an obstacle in the relations between these two state certainly was the 
massacre that Turkish authorities conducted over the Armenian people in 1915. 
Armenia became a part of the USSR in 1922 and the central Soviet authorities failed to 
defend national interests and standpoints of the Armenians. In that period, the principal 
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goal of the USSR was to strengthen and confirm its authority. The Soviets attempted 
to reach this goal through improvement of diplomatic relations with Turkey, lead by 
Mustafa Kemal Atatürk who was struggling to maintain newly established modern 
Turkish Republic. Previously mentioned Moscow Treaty, which provided numerous 
benefits for Azerbaijan, was signed in accordance with these pro-Turkish aspirations 
of the USSR. These political movements faced strong disapproval of the Armenians, 
and contributed to the beginning of Nagorno-Karabakh conflict. Namely, after the 
dissolution of the Ottoman Empire, the Western European states guaranteed that the 
Armenians would be given Eastern and central parts of today’s Turkey that they refer 
to as Western Armenia [11]. After it had been decided that Nagorno-Karabakh and 
Nakhchivan would belong to Azerbaijan, the Armenians concluded that their national 
interests had not been taken into consideration within the USSR. During the 1930s, 
the Armenians were using various political means to influence the change Nagorno 
Karabakh and Nakhchivan status, but they failed to obtain the support of the central 
Soviet authorities. No actual political movements that would contribute to an efficient 
resolution of Armenian problems were made during the Cold War period, neither by 
the Russian nor by the Turkish side. It is also worth mentioning that there had been no 
any communication between Armenia and Turkey since 1922, when Armenia became 
a part of the USSR [12].

3. CHANGES IN THE SOUTH CAUCASUS REGION  
IN THE POST-COLD WAR PERIOD

Iran started showing its interest for the South Caucasus Region, including Nagorno-
Karabakh, after the Islamic Revolution in 1979. After major political changes, 
Iran started persuading bordering states with predominant percentage of Muslim 
population to embrace its ideological and religious standpoints. Such approach also 
represented Iran’s specific defensive strategy against its neighbors, particularly those 
who supported ideas opposite to the ones accepted by Iran after the Islamic Revolution. 
After the dissolution of the USSR, Iran abandoned its efforts to promote the Islamic 
Revolution and significantly upgraded its diplomatic relations with Russia. There were 
several reasons for that: the fact that they both feared that the USA could overtake the 
role of the leading force in the region, multi ethnical structure of both states as well 
as their struggle to decrease the influence of Turkey in the states located in Central 
Asia and South Caucasus region with dominant Muslim population [13]. That is the 
reason why both – Iran and Russia keep giving their informal support to Nagorno-
Karabakh’s unrecognized government. Therefore, it can be said that the position of 
the South Caucasus region depended largely on the relations between Russia and 
Turkey in the post Cold War period. These relations were principally governed by 
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the proclamation of independence of pro-Turkish states on the territory of former 
USSR, including Azerbaijan, as well as by Turkish foreign policy [14]. To be more 
exact, Turkey abandoned former isolationistic principles of Kemal Ataturk’s foreign 
policy. These so-called “neo-Ottoman” ideas of Turkish political parties made Russia 
assume that Turkey might attempt to expand its influence on the South Caucasus 
region. However, mutual interests regarding combating separatism and secessionist 
aspirations of certain national groups led to the improvement of relations between 
Russia and Turkey. Both of them have territories settlers of which are struggling for 
independence. Russia is facing this problem in Chechnya, whereas Turkey is struggling 
to prevent separatism of the Kurds. In that context, it seems that Turkey is no longer 
ready to criticize Russian military activities in Chechnya and, it actually supports 
Russia’s territorial integrity and its fight against separatism [15].

4. INTERNATIONAL-LEGAL ASPECTS  
OF NAGORNO-KARABAKH CONFLICT
It would not be exaggerated to state that the Nagorno-Karabakh conflict puts to the 

test the essential but at the same time the most disputable principles of international 
law: the right to self-determination on one side and the principle of sovereignty on the 
other. Moreover, it seems that the very core of this problem lays in the conflict between 
two major principles – the right of nations to self-determination and the principle 
of territorial integrity and inviolability of state frontiers. These two principles are 
indeed incompatible in cases where the population residing on part of the territory of 
a certain state declares its intention to secede, that is, to subject the borders of this state 
to change or revision. To make things more complex, the parties to the conflict tend to 
interpret these principles in accordance with their own interests. Therefore, it appears 
that the universal solution of the conflict depends on the opinion of international 
community, which is different in every single case, depending on the prevailing 
political conjuncture [16]. 

The principle of self-determination is mentioned in several international documents 
[17]. In Article 1Paragraph 2 of The Charter of the United Nations, it is emphasized 
that one of the most important purposes of the United Nations is “to develop friendly 
relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-
determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen 
universal peace”[18]. This principle is also referred to in Chapter IX of the Charter, 
dedicated to economic and social cooperation. Namely, in Article 55 it is emphasized 
that the goals of the United Nations in the field of economic and social cooperation 
should be promoted in “the conditions of stability and well-being which are necessary 
for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of 
equal rights and self-determination of peoples”.
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International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights dedicate their first paragraph to right 
of self determination, by highlighting the fact that “all peoples have the right of 
self-determination” and that “by virtue of that right they freely determine their 
political status and freely pursue their economic, social and cultural development”. 
Furthermore, this right is also confirmed by the provisions of Declaration on Principles 
of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in 
accordance with the Charter of the United Nations as well as by some other documents 
adopted by the United Nations [17].

The essence of the right of self-determination could be described as the ability of 
one people to determine freely their political status. It allows and empowers peoples to 
create an independent and sovereign state or to unite with other peoples and create a 
unitary or federal state. However, there is no consensus among experts neither about 
the peoples that are entitled to claim this right nor about the situations or actual ways 
in which it can be performed [17]. 

The principle of sovereignty is restricted (limited) by the right of self-determination, 
whereas the right of self-determination is restricted by the principle of sovereignty, 
meaning that they balance each other. Nevertheless, when resolving conflicts, a 
difference should be drawn between a “normal case” and an “exceptional case”. In a 
normal case, the priority of the principle of sovereignty is applied. “In exceptional cases,” 
when a national minority is unbearably discriminated, the right to self-determination 
in the form of the right of secession has a priority over the sovereignty of the state. 
Accordingly, in the case of Nagorno-Karabakh, the right of self-determination gains 
priority over the right of Azerbaijan to sovereignty, because the policy and conditions 
of life in the region show that the Armenian ethnic group was an object of permanent 
and mass discrimination for decades in administrative, national-cultural, social-
economic and demographic sense. It seems logical that the right of self-determination 
would allow the Armenian ethnic group of Nagorno Karabakh either to form its own 
state or to unite with the Republic of Armenia [16]. 

On the other hand, the Azeri side perceives the Karabakh conflict exclusively from 
the aspect of Armenia’s territorial claims and, accordingly, insists that this issue does 
not collide with principles of international law. According to them, the conflict must 
be considered exclusively within the framework of the international principle of the 
integrity of the state within the borders recognized by the international community 
when the Azerbaijan Republic was admitted to the United Nations: namely, within the 
administrative borders of the former Azerbaijan Soviet Socialist Republic. It is noted 
international documents contain provisions, which completely remove the priorities 
of the right to self-determination. Moreover, it is also worth noting that international 
documents on self-determination contain a clause according to which “Nothing in 
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this document can be interpreted as violation of the territorial integrity of a state”. This 
suggests that modern international community recognizes only the internal aspect 
of self-determination defined as the right of states to restore their independence if 
occupied or conquered by foreign forces [16]. 

CONCLUSION

The conflict that has been affecting the Nagorno-Karabakh region for almost one 
century has deep and multi-layered historical, political, sociological, ethnical and 
religious roots. Just like other similar cases of self-proclaimed independence of certain 
autonomous but not sovereign entities within sovereign states, it once again draws 
attention to a conflict between two widely accepted but almost completely unmatchable 
principles of international public law: the principle of sovereignty and the principle 
of self-determination. Although primarily related to former colonial territories, the 
interpretation of the right of self-determination is once again in the focus of international 
public law experts, due to the emergence of new challenges such as the cases of Former 
Yugoslavia, Kosovo, Abhasia and Southern Ossetia [17]. The definition and, what is even 
more important, the actual interpretation of these principles by those entities that are 
empowered to make or influence political decisions in that area appear to be the key 
factors to the solution of that long lasting and complex problem. 

Apart from the conflict of the aforementioned two principles of international public 
law, another important question could be raised in the case of Nagorno-Karabakh: 
Should the International Community support the so-called principle of reality or the 
principle of legality? The relation between actual and legal component in the process 
of one state’s recognition (i.e. the effectiveness and lawfulness) has been varying 
throughout history. In the past, the principle of effectiveness used to be predominant, 
whereas the principle of legality is becoming more and more important nowadays [19]. 
Not only would the solution of these dilemmas contribute to the resolution of the 
Nagorno-Karabakh conflict, but also it would set the foundations for future issues of 
similar kind. However, one should be aware of the fact that each conflict has different 
historical roots and is influenced by various political and historical circumstances and 
factors on both – national (local) and global level. Therefore, establishing a unique 
principle that would be applied on all similar cases appears to be a rather difficult 
task. However, attempting to create some kind of guidelines or at least uniformed 
methods of interpretation on an international level that would complete and improve 
the existing ones could be more than helpful. 

There are authors, such as Abasov, suggesting that the conflict in the South Caucasus 
region could and should have been resolved when dissolution of the USSR, performed 
by the scenario of the “Belovezhie agreements” took place. However, they claim that the 
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opportunity to do so was missed because the stability of the authorities in the region 
actually depended on their successes and failures in conflicts [16]. Although it could 
be stated that the Republic of Armenia holds the key role in this matter, it cannot be 
stated with certainty. On one hand, Armenia has been supporting Nagorno-Karabakh’s 
struggle for independence, but, on the other, it seems that these is common center in this 
country that would take a history-making decision. Also, there are experts suggesting 
that the consensus about the standpoint that only peaceful negotiations and attempts 
to create a system of mutual guarantees of security, stability and cooperation in the 
region already represent a success and a step towards the resolution of the conflict [16].

For example, Abasov compares this situation with the one when Georgia, Azerbaijan 
and Armenia gained independence for a short period at the beginning of the 20th century. 
He highlights the fact that the independence they obtained at that moment led to an 
inter-ethnic confrontation accompanied by frequent military operations, similarly to the 
situation in the Nagorno-Karabakh region in the past couple of decades. The question 
is, of course whether outcome of historical and modern confrontations will be the same 
or, to be more exact cause the same negative consequences. The answer depends on the 
will of political elites of the region to learn from the past and their capability to overcome 
personal goals on one hand and their differences on the other. Finally, the impact of alien 
political ambitions and interests must not be neglected in this case [16].

It is clear that there are numerous internal and external obstacles seriously 
diminishing the chances to resolve the Nagorno Karabakh conflict [2].

The analysis of the historical background to the conflict reveals that the dispute 
over Nagorno Karabakh actually reflects the prevalence of a “backward looking” 
focus. Namely, it seems that long and complex confrontations, armed conflicts and 
unsuccessful negotiations have discouraged not only the confronted parties but all 
the other participants as well and disabled them from shifting to a forward-looking 
standpoint and focus on the potential collective benefits of a peaceful resolution of the 
conflict. Until relevant entities are struggling to resolve the issue on a diplomatic level, 
it is of key importance to prevent any further confrontations and outbreaks of violence. 
Therefore, it has to be highlighted that current situation i.e. the status quo, carries and 
increases the risk of repeated violence, and makes the final resolution of the conflict 
even more uncertain. [2]. 

The impact of Nagorno-Karabakh conflict and its possible resolution is immense 
and multi-layered. Since there are many similar cases of unrecognized entities 
attempting to gain independence, the official international recognition of Nagorno 
Karabakh Republic might initiate an avalanche of similar cases. This would produce 
long-term and worldwide consequences on several levels: legal, political, social, 
economic, security etc. That is the reason why a profound insight into the historical 
roots of the conflict is necessary. It draws the line between theoretically similar but 
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historically and actually completely different cases and makes, for example, the 
principle of self-determination applicable in ones and completely unacceptable in 
the others. This particularly refers to the South Caucasus region, which has always 
been turbulent due to social, ethnical, economic and religious differences between its 
members. Unfortunately, it seems that final resolution to the conflict depends neither 
on the principles of international law nor on the conclusions drawn from negative past 
experiences and historical events but more on current political flows and economic 
interests on local and global level.
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СУКОБ ОКО НАГОРНО КАРАБАХА – КЉУЧНИ ИСТОРИЈСКИ 
ДОГАЂАЈИ И ПРАВНА ПИТАЊА

САЖЕТАК

Статус самопроглашене и званично непризнате републике Нагорно Карабах 
представља спорно питање у политици и међународном јавном праву. Као и дру-
ги ентитети који лебде између аутономног статуса унутар суверене државе и пот-
пуно признате независности, оно повлачи бројна питања у вези са суверените-
том, територијалним интегритетом, правом на самоопредељење, сецесионизмом 
и сепаратизмом. Тренутна позиција Нагорно Карабаха не може се у потпуности 
разумети без детаљног увида у историјске и политичке токове који су обликова-
ли његов развојни пут. Зато аутори настоје да издвоје најзначајније и најутицај-
није историјске догађаје и околности које су погађале регион Јужног Кавказа, да 
објасне њихове репрекусије на данашњи статус Нагорно Карабаха и да, на основу 
тога, процене будући развој положаја овог ентитета у међународним односима.
Кључне речи: Нагорно Карабах, независност, самоопредељење, спољна политика, 
сецесија
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Сажетак: Европске државе се актуелно сусрећу с највећим приливом избегли-
ца још од Другог светског рата. Најновији избеглички покрет настао је као по-
следица интензивирања ратних разарања у Сирији, као и због бројних других 
конфликата на подручју Азије и Африке. У раду се најпре разматрају разлози 
различитог означавања овог акутелног процеса као „избегличка“ или „мигра-
натска“ криза, а укратко ће бити представљени и токови главних мигрантских 
рута којима се, углавном у последњој деценији, мигранти из конфликтних по-
дручја крећу ка земљама Западне Европе. Главни циљ рада јесте представља-
ње основних карактеристика ове актуелне кризе и указивање на њене могуће 
импликације по регионалну безбедносну динамику између држава кроз које 
пролази мигрантска рута. Надаље се сумирају проблеми у актуелним односи-
ма између држава западнобалканске руте, као и посредовање Европске уније у 
решавању како ових проблема, тако и проблема везаних за „мигрантску“ кри-
зу уопште. Посебно су анализирани садржаји заједничких мера договорених 
на састанку Европске комисије и лидера земаља Западнобалканске руте. На 
крају се указује на могућу даљу ескалацију „мигрантске“ кризе, као и на опа-
сност да се, са даљим погоршањем укупних услова, фокус са примарног пита-
ња решавања избегличких статуса може померити на бригу око безбедносних 
проблема. 
Кључне речи: миграција, мигрантска криза, избегличка криза, мигрантска 
рута, Западнобалканска рута, Еврпска унија, регионална безбедност
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УВОД

Учесталост и интензитет међународних сукоба и присилне миграције људи 
које такви сукоби производе неке су ауторе навели да 20. век управо и описују 
као век покрета избеглица.1 Са проблемом избеглица, свет се у знатној мери су-
очио након Првог рата, као и након Другог светског рата, да би потом уследило 
још неколико таласа избеглица. Чињеница да је у међувремену успостављен ши-
роко прихваћен правни оквир за решавање проблема избеглих лица (1), као и да 
је развијена мрежа међународних и националних институција специјализова-
них за бављење овом проблематиком, није имала очекиване позитивне ефекте, 
а проблем избеглица се из године у годину све више појачавао. Према подаци-
ма саопштеним у годишњем извештају УНХЦР Глобални трендови,6 број избе-
глица, тражилаца азила и интерно расељених лица у свету је, по први пут након 
Другог светског рата, био већи од 50 милиона. 

Један од најновијих, а за Европску унију, и нарочито Западни Балкан, најзна-
чајнији избеглички покрет настао је као последица ескалацијe кризе у Сирији од 
2011. године. Вишегодишњи жестоки оружани сукоби условили су масовне ми-
грације становишта из ове земље. У медијским и агенцијским извештајима се 
тренутна ситуација у том подручју најчешће оцењује као хуманитарна катастро-
фа, највећа у свету након Другог светског рата. У овом ратном сукобу, који још 
увек траје и без изгледа за скоро окончање, уништене су здравствене институ-
ције, школе, прекинуто је снабдевање струјом, водом, тако да су цивили свакако 
највеће жртве. Процењује се се да је број људи којима је потребна хуманитарна 
помоћ у Сирији достигао 16 милиона.7

Стварне последице рата у Сирији по цивилно становништво могу се илустро-
вати и конкретним статистичким подацима везаним за главне димензије ове ху-
манитарне катастрофе. Према подацима које износи Европска комисија,8 Сирија 
је земља са тренутно највећим бројем интерно расељених лица на свету (6,5 ми-
лиона), док је око 4,2 милиона људи са статусом избеглица, што у суседним зе-
мљама, што у ширем региону. Ови неславни подаци представљају својеврстан 
историјски рекорд у погледу броја интерно расељених и избеглица, а који је по-
следица само једног оружаног сукоба. 

Државе које се граниче са Сиријом, према проценама релевантних међуна-
родних инстутуција, достижу опасну тачку засићења када више нису у стању да 
пруже елементарну помоћ придошлим избеглицама. Стуација је посебно драма-
тична у Либану који је домаћин око 1,1 милион сиријских избегица.7 Ипак, најве-
ћи број избеглица, њих око 2,07 милиона, налази се у Турској.8 Државе Европске 
уније су до сада прикупиле и уложиле око 4,2 милијарде евра помоћи у покушају 
да умање катастрофалне последице избегличке кризе. Новац је усмераван како 
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кроз помоћ људима у Сирији, тако и домаћинима сиријских избеглица у окруже-
њу: Либану, Јордану, Ираку, Турској и Египту. 

Године 2015. интензивира се прилив сиријских избеглица у Европу, а према 
подацима УНХЦР, од почетка сукоба до септембра 2015. године, 512.909 особа 
предало је захтев за добијење азила. Тако масован прилив избеглица најчешће 
превазилази капацитете постојећих националних система регистровања. Изне-
надност и масовност најновијих миграционих кретања јесу фактори који знатно 
отежавају њихово статистичко праћење.9

 Информације о „мигрантској кризи“ свакодневно пуне насловне странице 
европске дневне и недељне штампе, док академска тематизација овог актуелног 
и вишеструко значајног процеса као да је изостала, а у малобројним радовима 
овај процес се сагледава првенствено из аспекта утицаја на друге блискоисточне 
земље, земље у окружењу: Турску, Либан, Палестину10-13 или из аспекта економи-
је, и то доминантно у контексту могућих последица по тржиште рада у земљама 
Европске уније.14-16 Забрињавајући је податак да у претрази електронских база 
научних радова готово да нема озбиљније студије у којој се овај феномен сагле-
дава из безбедносног аспекта (2). Имајући то у виду, не би требало да изненађује 
што нема радова у којима се о „мигрантској кризи“ расправља у контексту реги-
оналне безбедности, тако да ће циљ овог рада, поред прегледа основних инфор-
мација у вези са Западнобалканском рутом, бити и осврт на могуће импликаци-
је по безбедност (не рачунајући Украјину) вероватно најнестабилнијег региона 
Европе – Западног Балкана.

Ипак пре овога потребно је утврдити да ли је реч о мигрантској или о избе-
гличкој кризи, али и о томе зашто уопште постоји ова дилема.

1. МИГРАНТСКА VS. ИЗБЕГЛИЧКА КРИЗА

За разлику од добровољних миграција које најчешће подразумевају крета-
ње људи из неразвијених у развијене земље и које су мотивисане првенствено 
економским разлозима, категорија принудних кретања становништва углавном 
се везује за одлазак из ратом угрожених подручја, као и кретање становништва 
због природних катастрофа, или политичког, етничког или верског прогона.17 
Сведоци смо да се у медијима, у јавном дискурсу, као и у ретким академским ра-
довима, наизменично користе изрази избеглица и мигрант за означавање људи 
укључених у актуелно масовно кретање ка земљама западне Европе. 

Најпре треба рећи да овде није реч о пуком терминолошком размимоилаже-
њу, већ да избор термина у овом случају пројектује суштински однос према пра-
вима таквих особа од стране оних који их означавају на један или други начин  
(3). Особе са статусом избеглица имају право на приступ помоћи коју су државе 
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на чијем се тлу нађу дужне да им пруже. Један од темељних принципа уграђених 
у одредбе међународних конвенција и протокола, као и бројних регионалних и 
националних закона и пракси јесте забрана протеривања или враћања избегли-
ца у ситуације које би могле угрозити њихов живот или слободу. Осим пружања 
уточишта, државе су у обавези да особама са статусом избеглица омогуће досто-
јанствен и безбедан боравак, као и помоћ у налажењу трајнијих решења њихо-
вог статуса. 

Насупрот овоме, особе које се у међународном праву означавају као мигран-
ти не напуштају земљу порекла због тога што су изложени директној претњи од 
прогона или смрти, већ су мотиви њиховог напуштања најчешће жеља за бољим 
животом, налажење запослења, школовање, спајање са породицом и сл. С обзи-
ром на чињеницу да су своју земљу напустили добровољно, они не уживају пра-
во на обавезно уточиште јер се не суочавају са препрекама за повратак које по-
стоје у случају избеглица.

Стога је јасан и значај различитог означавања особа из најновијег таласа јед-
ним или другим термином. У случају избеглица морају се поштовати све међу-
народне одредбе које регулишу статус и права таквих особа. Мигранти пак има-
ју много мања права, а државе на чијој се територији налазе поступају са њима у 
складу са сопственим имиграционим законима. Део западних политичара, као 
и медији из овог дела света неретко користе израз мигранти и када је сасвим ја-
сно да је реч о избеглицама. Разлози за такво означавање углавном се могу наћи 
у покушајима неких влада да и на језичком нивоу умање значај који овај акту-
елни процес има, затим на покушај да се избегну обавезе које нужно произла-
зе из правног статуса избеглица у складу са међународним прописима, али и да 
се на симболичан начин умањи неуспех у погледу пружања хуманитарне помо-
ћи овим људима.19

У контексту ове дилеме, такође, треба нагласити чињеницу да се у извешта-
јима релевантних европских институција (Европске комисије,7,8 Eurostatа,20 
FRONTEX агенције, као и других агенција ЕУ) најчешће дају збирни подаци о 
нелегалном преласку граница. Наиме, у моменту нелегалног преласка границе 
представници надлежних институција не могу знати ко су ти људи и одакле до-
лазе (јер веома често немају никаква документа или сакривају свој прави иден-
титет), а још мање се може знати да ли су они заиста избеглице (да ли долазе из 
ратом захваћеног подручја) и да ли ће тражити азил или иду даље у земље нечла-
нице ЕУ (нпр. Норвешку или Швајцарску). Зато је веома тешко одредити адеква-
тан правни статус сваког појединачног случаја нелегалног преласка границе, па 
их ЕУ бирократе означавају најопштијим називом мигранти.

 Насупрот овом становишту, свакако најдоследнији у истицању потребе ко-
ришћења термина избеглице јесу званичници УНХЦР. У различитим обраћањи-
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ма јавности они користе прилику да истакну „избеглички“ карактер кризе, те на 
тај начин додатно апелују на европске земље на обавезу придржавања одредби 
међународних конвенција које подразумевају право тражења азила и међуна-
родну заштиту (4).

Зато ће у овом раду, а уважавајући све наведено, за означавање цeнтралног 
појма бити коришћен званични назив европских бирократа, али ће због дони-
мантно избегличког карактера актуелне кризе, назив мигрантска бити стављен 
под знаке навода („мигрантска“ криза).

2. ГЛАВНЕ МИГРАНТСКЕ РУТЕ КА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

У извештајима FRONTEX агенције (5) разликује се шест главних мигрант-
ских рута: Западноафричка, Западномедитеранска, Централномедитеранска, 
Источномедитеранска, Западнобалканска и Источна копнена рута. 

Западноафричка рута се углавном односи на кретање миграната из Марока, 
Гвинеје, Сенегала, Обале Слоноваче, па чак и из Сирије, а који су најчешће ри-
барским бродовима долазили на Канарска острва. Највећи број миграната забе-
лежен је 2006. године (31.600), затим 2007 (12.500), и 2008 (9.200), да би од 2009. 
године дошло да драстичног пада броја миграната, тако да је закључно са 2014. 
годином у просеку било мање од 300 илегалних миграната на годишњем нивоу. 
До смањења дошло је делимично захваљујући билатералним споразумима Шпа-
није са Мауританијом и Сенегалом (у погледу репатријације), али и због успе-
шно спроведене операције Хера у оквиру FRONTEX агенције.
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Графикон 1. Западноафричка рута – број миграната на годишњем нивоу22

Западномедитеранска рута представља поморски пут од Северне Африке до 
Пиринејског полуострва, где углавном мигранти из Камеруна, Алжира, Малија, 
Либије, Нигерије бродовима долазе на европски континент. Ова рута је отворе-
на 2005. године, када је више хиљада миграната кренуло из Подсахарске Афри-
ке, а до данас овом рутом у просеку пређе око 7.000 људи на годишњем нивоу.

Графикон 2. Западномедитеранска рута – број миграната на годишњем нивоу23

Централномедитеранска рута представља најмасовнију мигрантску руту 
која је отворена 2007. године, а 2008. године том рутом је прешло 40.000 мигра-
ната из Туниса, Нигерије, Сомалије и Еритреје. Мигранти углавном путују преко 
Малте и Сицилије, а захтеве за азил најчешће подносе у Италији и Француској. 
На овој рути је миграција 2009. (11.000) и 2010 (4.500) имала опадајући тренд, да 
би у 2011. години (због „Арапског пролећа“) било чак 64.300 миграната. Према 
подацима FRONTEX агенције, прошле године је забележено рекордних 107.760 
миграната. Поред највеће масовности, ова рута је карактеристична по најдужем 
поморском путу, који мигранти прелазе неадекватним превозним средствима 
или бродовима који су преоптерећени, тако да се према подацима УНХЦР само 
у прошлој години на овој рути удавило oкo 3.500 миграната.
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Графикон 3. Централномедитеранска рута – број миграната на годишњем нивоу24

Источномедитеранска рута представља другу најмасовнију руту преко које 
мигранти из Сирије, Авганистана, Пакистана, Сомалије, али и других држава 
Подсахарске Африке долазе у Грчку, Бугарску или Кипар преко Турске. Овом 
рутом у последњих осам година у просеку прелази око 55.000 миграната. А због 
појачаних тензија између Грчке и Турске, као и Бугарске и Турске о изградњи 
ограда дуж њихових копнених граница, FRONTEX агенција је развила посебне 
тимове за брзу интервенцију (RABIT) и послао око 300 граничних службеника. 

Графикон 4. Источномедитеранска рута – број миграната на годишњем нивоу25

Западнобалканска рута је специфична и по томе што укључује два миграци-
она тока. Први ток обухвата мигранте из азијских и делимично из афричких зе-
маља, који преко Турске, Грчке и Бугарске улазе у земље Западног Балкана и иду 
даље у Централну и Западну Европу, док други ток подразумева мигранте који су 
грађани западнобалканских држава. Ова мигрантска рута, заједно са Централ-
номедитеранском, има изразит тренд раста, тако да се укупан број миграната у 
2014. години увећао за два пута у односу на претходну, а чак седам пута у односу 
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на 2012. годину. Мигранти у земље Западног Балкана у 88% случајева улазе пре-
ко македонско/српске границе.26

Према подацима FRONTEX агенције из 2015. године (закључно са 15. авгу-
стом), удео миграната из незападнобалканских држава био је следећи: Сирија 
38%, Авганистан 36%, Ирак 7%, Пакистан 6% и 13% остале државе.26 У послед-
њих годину дана драстично је повећан број миграната из држава Западног Бал-
кана за 83%, од чега највећи удео имају мигранти са Косова и Метохије 98% (што 
чини 8% укупне миграције).26

Графикон 5. Западнобалканска рута – број миграната на годишњем нивоу27

Источна копнена рута односи се на готово 6.000 километара дугачку грани-
цу између Русије, Белорусије, Украјине и Молдавије са државама чланицама ЕУ 
(Финска, Естонија, Летонија, Литванија, Пољска, Словачка, Mађарска и Руму-
нија). Међутим, без обзира на величину географског простора који покрива, ова 
рута има најмању фреквентност (око 1.200 миграната на годишњем нивоу), па 
се често чак и не означава као „мигрантска рута“, него само као „источна грани-
ца“.28 Највећи број миграната који прелазе ову границу долази из Грузије и азил 
најчешће траже у Пољској, Немачкој, Аустрији и Белгији. 

Графикон 6. Источна копнена рута – број миграната на годишњем нивоу28
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3. ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЗАПАДНОБАЛКАНСКЕ РУТЕ  
    И ИНТЕРВЕНЦИЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

Европска унија предузима различите напоре у погледу заштите својих спољ-
них граница највише у периоду након визне либерализације, тачније стављања 
држава Западног Балкана на „белу Шенген листу“. Тако је, на пример, према по-
дацима Делегације ЕУ у Србији, Европска унија од 2001. године само Србији по-
могла са 80 милиона евра за унапређење граница и суочавање са миграцијама.29

Најконкретнији резултат на нивоу целе уније је оснивање већ више пута по-
менуте FRONTEX специјализоване и независне агенције Европске уније, заду-
жене за безбедност спољних граница. Агенција је одговорна за координацију 
рада националних граничних служби у погледу заштите граница ЕУ према др-
жавама нечланицама, а оснивање FRONTEX агенције је у складу са Уговором о 
оснивању Европске уније.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије и FRONTEX агенција 
потписали су у фебруару 2009. године радни аранжман о сарадњи.30 Исто су учи-
ниле и све државе Западног Балкана, што је омогућило стварање Мреже за ана-
лизу ризика за Западни Балкан (West Balkans Risk Analysis Network) која подра-
зумева системску размену информација о нелегалним миграцијама.31 FRONTEX 
агенција сада развија нове механизме деловања и повећава капацитете за што 
ефикасније суочавање са актуелном „мигрантском“ кризом у Европској унији.

Представници ове агенције су тако, преко Европске комисије, почетком но-
вембра 2015. године затражили од највиших званичника држава чланица ЕУ и 
држава које су потписнице Шенгенског споразума да обезбеде додатних 269 гра-
ничара који би помогли у надгледању, узимању отисака и евидентирању избе-
глица на спољним границама Европске уније (до сада је на овај начин обезбеђе-
но додатних 320 граничних службеника). Ови граничари би требало да се нађу 
на границама држава западнобалканске руте, односно граници Грчке са БЈР Ма-
кедонијом и Албанијом, као и граници између Хрватске и Србије. А као непо-
средан повод за овакав захтев наведен је податак да је у првих десет месеци 2015. 
године на грчка острва (првенствено острво Лезбос) стигло око 540.000 мигра-
ната, што је 13 пута више миграната у односу на исти период претходне године.26

Међутим, посебну динамику у односима између западнобалканских држава, 
а у вези са актуелном „мигрантском“ кризом, дала је мађарска влада која је, због 
све већег прилива миграната, али вероватно и због унутрашњих политичких по-
треба, у јуну 2015. године донела одлуку о подизању ограде високе четири ме-
тра према граници са Србијом у дужини од око 175 километара. Оваква мера је, 
према мађарским званичницима, настала из потребе за спречавањем нелегалног 
преласка границе, уз оптуживање српских власти да не чине довољно у погледу 
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спречавања нелегалних миграција, а и како би спречили могућност да Аустрија 
направи такву ограду на граници са Мађарском. Том приликом је шеф кабинета 
председника Виктора Орбана изјавио да је у Мађарску 2012. године стигло око 
2.000 миграната, а у првих пет месеци 2015. године њих 54.000 и да би овим тем-
пом могли да очекују 130.000 до краја године, као и да 95% миграната стиже пре-
ко границе са Србијом.32

Иако овакве мере нису у функцији изградње међусобног поверења и разво-
ја добросуседских односа, постоје становишта да оне нису супротне одредба-
ма међународног права. Сличне ограде из вероватно истих разлога већ постоје 
и у другим деловима Европе, али и света (6). Њихова функција је заштита соп-
ствене територије и свака држава има право да чува сопствену границу од неле-
галног преласка, спроводећи чак и овакве мере, све док легалан прелазак људи 
и робе несметано функционише преко официјелних граничних прелаза. Међу-
тим, спорно питање у вези са оваквим оградама је везано за повреду права на 
азил. Ово право је посредно ускраћено због немогућности да се, на пример, из-
беглице из ратом захваћеног подручја (Сирије или Ирака) нађу на територији 
Мађарске и поднесу захтев за азил, а што може довести и до депортације у земље 
из којих су побегли.

У сваком случају, овакви потези мађарских власти изазвали су оштре реак-
ције у српској јавности, али важније од тога, резултирале су (што је вероватно и 
био циљ) променом Западнобалканске руте. Тако да су се мигранти преусмерили 
ка Хрватској, а коју су до тада заједно са Румунијом избегавали зато што те две 
државе, иако су чланице Европске уније, нису потписнице Шенгенског споразу-
ма. Овакво преусмерење мигрантске руте довело је до тога да у Хрватску дневно 
уђе и до 5.000 миграната, за шта су хрватске власти окривиле Србију. То је уједно 
и био повод за реакцију званичног Загреба да 19. 10. 2015. забрани прелазак на 
граничним прелазима Батровци/Бајаково свим теретним возилима која долазе 
из Србије (без обзира на регистарске таблице, што хрватске власти не сматрају 
дискриминаторном мером). Након тога уследило је више реакција представника 
српских власти, међу којима треба истаћи коментар српског министра за рад да 
ће Србија затражити заштиту пред међународним судовима због једностраног 
затварања међународних путева од стране Хрватске,33 на шта је премијер Мила-
новић дао прилично недоречен одговор да „орао не лови мухе, а ми смо орао“.33

Када су представници српских власти тражили реакцију ЕУ сматрајући да се 
крши Споразум о стабилизацији и придруживању и најавили контрамере, хр-
ватски премијер је 23. 10. 2015. изјавио: 

„Ситуацију проматрамо из сата у сата, а Србија треба слати избјеглице и 
на друге стране. Србији могу поручити да мало снизе тон и, што би се рекло као 
у оном вицу: Шарај мало, брате. Дакле, шаљи мало и у Мађарску, и у Румунску, и 
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у Хрватску... А ми ћемо се сутра у Бриселу, када не буде Вучића и екипе, договори-
ти како проблем ријешити на извору, дакле, у Турској и Грчкој“.34

Након тога је уследила салва оштрих изјава од стране представника српских 
власти, међу којима треба истаћи изјаву министра унутрашњих послова који је 
овакво понашање Хрватске назвао економском агресијом. „Нисмо задовољни 
ни срећни овиме, али морамо да одговоримо на економску агресију која ште-
ти привредама обеју земаља.“35 Први потпредседник Владе Србије и министар 
спољних послова Ивица Дачић изјавио је да Хрватска против Србије води „тр-
говински рат и економску агресију“, да је Србија „нападнута“ и да „ако желе су-
кобе, нема никаквих проблема“.36

Оваква реторика представника српских власти је (осим за унутрашње поли-
тичке сврхе) требало да послужи и као оправдање за контрамере које су подра-
зумевале забрану уласка у Србију за теретна возила са хрватским регистарским 
таблицама и забраном уласка хрватске робе у Србију, без обзира на регистарске 
ознаке возила којим се та роба превози. Оваква мера је од стране хрватских вла-
сти протумачена као дискриминаторна, а одговор на ову контрамеру је подра-
зумевао забрану уласка у Хрватску и за путничка возила са српским регистар-
ским таблицама.

Након тога је уследило и писмо које је премијер Србије Александар Вучић 23. 
10. 2015. упутио европским званичницима у којем, између осталог, наводи: „Упу-
ћујем вам писмо како бих вам поново скренуо пажњу на ситуацију на Запад-
ном Балкану, у којој је наш сусед, Република Хрватска, држава чланица Европске 
уније, затворила граничне прелазе за проток робе из Републике Србије, земље 
кандидата за чланство у Европској унији… Агресивним и неприхватљивим ме-
рама, Хрватска је драстично погодила наше националне и виталне економске 
интересе, али и снажно подрила регионалне односе и стабилност, имајући у виду 
целокупан контекст процеса регионалног помирења, као и отворена и нерешена 
питања, која још увек постоје у нашим билатералним односима.“37

У овим међусобним оптуживањима и размени тешких речи, кулминацију је 
свакако представљала неопрезна изјава хрватског премијера који је на конфе-
ренцији за штампу 24. 10. 2015, објашњавајући да Београд и Будимпешта у ме-
ђусобном договору намерно шаљу избеглице у Хрватску, рекао да „Мађарска 
гради зид према барбарима, према Србима.“38 Ова изјава је у београдским меди-
јима представљена као његова лична увреда упућена Србима,39-41 иако је преми-
јер Милановић већ сутрадан дао краћи интервју Радио Телевизији Србије, где је 
објаснио да је под том изјавом подразумевао да, у ствари, „мађарска Србе сматра 
барбарима“, алудирајући на претходну изјаву мађарског премијера.42

Иако и Србија и Хрватска, па и Мађарска у крајњој линији представљају само 
транзитне земље, земље преко чијих територија на Западнобалканској рути из-
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беглице/мигранти пролазе без дужег задржавања (7), остављају утисак држава 
које најбурније реагују у погледу актуелне кризе. Међутим, забрињавајуће је што 
ове реакције, које су добрим делом намењене унутрашњим, а у случају Хрват-
ске и предизборним политичким потребама, нису усмерене на решавање кризе, 
него на погоршавање ионако оптерећених међусобних билатералних и трилате-
ралних односа. Тиме се само поткрепљује она упрошћавајућа представа о „бал-
канизацији“ и потреби уплитања неке велике спољне силе у односе на Запад-
ном Балкану са циљем наметања решења, а што се у крајњој линији и догодило. 
Представници Европске комисије су већ сутрадан (25. 10. 2015), у свом седишту 
у Бриселу, одржали заједнички састанак са делегацијама Албаније, Аустрије, Бу-
гарске, Хрватске, БЈР Македоније, Немачке, Грчке, Мађарске, Румуније, Србије и 
Словеније, на којем су се представници ових држава „договорили о унапређива-
њу сарадње и бољем саветовању међу државама дуж руте, те су одлучили о праг-
матичним оперативним мерама које се већ сутра могу почети примењивати, а 
како би се приступило решавању избегличке кризе у региону“.43

Том приликом је председник Европске комисије Жан-Клод Јункер (Jean-
Claude Juncker) изјавио: „Погођене земље не би требало само да говоре једна о 
другој, већ да разговарају једна са другом. Суседи би требало да раде заједно, а не 
једни против других. Према избеглицама треба поступати хумано дуж целе За-
паднобалканске руте да би се избегла хуманитарна трагедија у Европи. Сто-
га сам задовољан што смо данас заједнички договорили план у 17 тачака, праг–
матичних и оперативних мера како људи не би били препуштени сами себи на 
киши и хладноћи.“43

4. ПОЛИТИКА ЕУ ПРЕМА ДРЖАВАМА ЗАПАДНОБАЛКАНСКЕ 
РУТЕ: ОДЛУКЕ СА САСТАНКА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И ЛИДЕ-
РА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОБАЛКАНСКЕ РУТЕ

 Одлуке са састанка Европске комисије и лидера земаља Западнобалканске 
руте43 садржане су у 17 тачака, а обухватају осам области које се односе на следе-
ће теме: трајна размена информација, ограничавање секундарног кретања, пру-
жање помоћи и организовање прихвата избеглица, заједничко управљање ми-
грантским током, управљање границама, сузбијање кријумчарења и трговине 
људима, информације о правима и обавезама избеглица и миграната, као и пра-
ћење спроведених активности.

Укратко ћемо навести које су активности договорене у свакој д наведеној 
области. Трајна размена информација треба да се одвија на дневном нивоу, како 
би се остварила пуна координација у омогућавању поступног, контролисаног и 
уредног кретања људи дуж Западнобалканске руте. На тај начин би било омогу-
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ћено заједничко процењивање потреба за подршком од стране Европске уније у 
року од 24 сата.

Област ограничавање секундарног кретања, у ствари, значи одвраћање од 
премештања избеглица или миграната до границе друге државе у региону без 
обавештавања суседних држава.

Договор око пружања помоћи и организовања прихвата избеглица односи се 
на повећање капацитета привремених склоништа (за прихват избеглица), хране, 
воде, здравствене неге и санитарне опреме за све којима је помоћ потребна, као 
и покретање „Механизма ЕУ за цивилну заштиту“ у местима где је то потребно. 
У том контексту, Грчка се обавезује да ће до краја године повећати своје капаци-
тета за прихват избеглица за 30.000 места. Са своје стране, УНХЦР ће субвенци-
онисати изнајмљивање и програм смештаја у домаћинствима за додатних 20.000 
места. Такође, у сарадњи са УНХЦР  пружиће се подршка за повећање капаци-
тета за прихват на 50.000 места дуж Западнобалканске руте. Сарадња по питању 
јачања капацитета око прихвата избеглица оствариваће се и са међународним 
финансијским институцијама попут Европске инвестиционе банке, Европске 
банке за обнову и развој и Развојне банке Савета Европе.

Следећа област договора тиче се заједничког управљања мигрантским то-
ком, што захтева обезбеђивање пуног капацитета за регистровање улазака уз 
максималну употребу биометријских података, као и размену информација о ве-
личини мигрантских токова о свим избеглицама и мигрантима који пристижу 
на територију државе. Договором је посебно акцентовано да ова област актив-
ности захтева адекватну сарадњу са агенцијама Европске уније, као и сарадњу са 
FRONTEX агенцијом у погледу јачања националних, али и заједничких напора у 
погледу повратка миграната којима није потребна међународна заштита. То ће 
са своје стране захтевати интензивирање сарадње са Авганистаном, Бангладе-
шом и Пакистаном.

Договор у области управљања границама укључује низ заједничких активно-
сти: финализацију и проверу Акционог плана ЕУ и Турске; примену споразума 
ЕУ и Турске о поновном прихвату, као и план либерализације визног режима у 
пуном капацитету; боље спровођење заједничке поморске операције Посејдон у 
Грчкој; јачање FRONTEX  агенције приликом помоћи на граници између Грчке и 
Турске; јачање граничне сарадње између Грчке и БЈР Македоније, уз појачано де-
ловање УНХЦР; боље управљање копненом границом Грчке, БЈР Македоније и 
Албаније, уз подршку FRONTEX агенције у поступку регистрације у Грчкој; са-
радњу са FRONTEX агенцијом у надзору граничних прелаза, као и у погледу пру-
жања помоћи при регистрацији и узимању отисака прстију на граничним пре-
лазима између Хрватске и Србије; размештање 400 полицијских службеника и 
основне опреме у року од недељу дана путем билатералне подршке; јачање мре-
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же FRONTEX агенције за анализу ризика на Западнобалканској рути, са појача-
ним разменом информација коју спроводе све државе, као и евентуалну приме-
ну механизама Јединица граничне полиције за брзе интервеније (RABIT), које је 
потребно адекватно опремити. Договор у овој области, такође, укључује потвр-
ђивање начела о забрани уласка држављанима трећих земаља који не захтевају 
међународну заштиту (у складу с међународним правом и законима ЕУ о избе-
глицама и нарочито забрани присилног удаљења или враћања и проверама про-
порционалности).

Следећа област договора односи се на сузбијање кријумчарења и трговине љу-
дима, што изискује појачавање мера у сузбијању кријумчарења уз подршку Еу-
ропола, FRONTEX агенције и Интерпола.

Значајан део договора односи се на област информација о правима и обавеза-
ма избеглица и миграната, а што подразумева адекватно искоришћавање свих 
доступних средстава комуникације за информисање избеглица и миграната о 
постојећим правилима, као и о њиховима правима и обавезама, а нарочито о 
последицама одбијања пријаве, узимања отисака и захтева за заштиту у земљи 
у којој се налазе.

И на крају, договорене су активности везане за праћење спровођења ових оба-
веза на недељном нивоу, при чему Комисија преузима обавезу координисања 
рада националних контакт центара.

Из свега наведеног може се закључити да Европска унија, преко својих тела/
комисија, али и самита и конференција које организује, заиста врши утицај на 
политику, као и међусобне односе западнобалканских држава. Међутим, наро-
чито је важно нагласити да ова врста утицаја није једнодимензионална и да се 
не огледа (једино) у испостављању захтева и утврђивању стандарда политичког, 
економског и сваког другог деловања држава. Европска унија, бар на примеру 
„мигрантске“ кризе, западнобалканским државама пружа и конкретну матери-
јалну, логистичку помоћ, као и помоћ у експертизи и, што је веома важно, фи-
нансијску помоћ, делимично путем повољних кредитних средстава, а делимич-
но путем неповратних средстава. Већ је истакнуто да је Европска унија од 2001. 
године Србији помогла са 80 милиона евра за унапређење граница и суочавање 
са миграцијама.29 Последња финансијска помоћ такве врсте одобрена је непо-
средно пред одржавање самита о Западнобалканској рути који је одржан у Лук-
сембургу. Тада су Србија и БЈР Македонија добиле 17 милиона евра за „помоћ у 
задовољавању основних хуманитарних потреба попут хране, хигијенских сред-
става, здравстене неге, психосоцијалне подршке, привременог склоништа и за-
штите избеглица и миграната, али и координације транзитних рута и прикупља-
ња информацијама о овим рутама“.44 Према истом извору, Европска комисија 
планира да издвоји додатних 200 милиона евра у 2015. години као помоћ свим 
земљама које чине део европских мигрантских рута. 
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Ипак оваква врста финансијске и хуманитарне помоћи никако не мора бити 
опредељујућа по западнобалканске државе, а у вези са захтевима ЕУ (не само по 
питању „мигрантске“ кризе). Уколико се томе додају предприступни и приступ-
ни фондови, економска сарадња и инвестиције држава чланица ЕУ, али и прав-
ни, економски и други животни стандарди у државама чланицама, као и опреде-
љење свих држава Западног Балкана за пријем у чланство у Европску унију, онда 
је могуће сагледати само неке, а вероватно и најважније разлоге због чега се међу 
државама Западног Балкана са посебним обзиром разматрју захтеви који дола-
зе од стране Европске комисије, али и других тела и агенција у оквиру ЕУ биро-
кратског апарата. 

ЗАКЉУЧАК

Миграција је појам који се најчешће везује да добровољно пресељење људи 
из једне државе у другу или унутар државе. Међутим, актуелно кретање људи из 
азијских и афричких земаља у државе ЕУ, иако има изразито избеглички карак-
тер, ипак се означава као „мигрантска“ криза и за то постоје вишеструки разло-
зи. Актуелна криза (са избеглицама) представља највећу такве врсте са којом се 
Европа суочава након Другог светског рата. Ипак, актуелност и значај ове „ми-
грантске“ кризе на практичнополитичком плану и њену заступљеност у штам-
паним и електронским медијима не прати подједнако интересовање у академ-
ским круговима и очекивана тематизација у научној периодици. Стога су у овом 
раду првенствено коришћени извештаји специјализованих европских агенција 
(FRONTEX и Eуростат), као и изјаве највиших представника извршне власти, а 
које су преношене посредством дневне и недељне штампе.

FRONTEX је за потребе оперативне заштите спољних граница ЕУ напра-
вио разлику између шест мигрантских рута: Западноафричке, Западномедите-
ранске, Централномедитеранске, Источномедитеранске, Западнобалканске и 
Источнокопнене руте. Западнобалканска рута, после Централноафричке, пред-
ставља најфреквентнију руту преко које је 2014. године прешло нешто више од 
43.000 миграната. Специфичност ове руте огледа се и у томе што она не предста-
вља само транзитну зону преко које пролазе мигранти из махом азијских, али и 
афричких земаља, него и грађани западнобалканских земаља (првенствено са 
Косова и Метохије), такође, овом рутом одлазе у земље ЕУ. 

Одлука мађарске владе о изградњи ограде дуж границе са Србијом утицала 
је на промену руте, тако да мигранти у земље Западне Европе нису више ишли 
преко Мађарке, него преко Хрватске, а што је од стране представнка хрватских 
власти протумачено као „сарадња“ Србије и Мађарске против Хрватске. Након 
размене тешких речи између представника извршне власти Хрватске, Србије и 
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Мађарске дошло је и до блокаде границе између Хрватске и Србије за теретни, 
а касније и за путнички саобраћај. Међусобне оптужбе за кршење Споразума 
о стабилизацији и придруживању употпунила је одлука Мађарске да изгради 
ограду и на граници са Хрватском. Тако да је у овакву динамику односа западно-
балканских држава, а који су најверватније последица унутрашњих политичких 
(предизборних) потреба, али и традиционалног међудржавног анимозитета, мо-
рала да се укључи и Европска унија. Европска комисија организовала је Самит 
држава Западнобалканске руте на којем су лидери ових земаља донели важне 
одлуке у погледу превазилажења разлика, потребе да „раде заједно, а не једни 
против других“ и да заједнички спроводе мере како мигранти „не би били пре-
пуштени сами себи на киши и хладноћи“. 

Овакво делотворно посредовање ЕУ између западнобалканских држава 
може поткрепљивати оне упрошћавајуће представе о „балканизацији“ и потре-
би уплитања неке велике спољне силе у односе на Западном Балкану са циљем 
наметања решења. Међутим, за потпунију слику о „мигрантској“ кризи и о од-
носима између ових држава, али и о улози и значају Европске уније потребно је 
сагледати и корист које западнобалканске државе имају од сарадње са ЕУ, али и 
међусобно.

Нико са сигурношћу не може да предвиди обим и динамику даљих мигрант-
ских кретања. Истовремено, са протоком времена, све већим бројем људи који-
ма треба обезбедити елементарне животне услове и, посебно, доласком хладни-
јих дана, све ће очигледније бити да су капацитети европских држава да се носе 
са толиким бројем новопридошлих, како би се ситуација држала под контролом, 
просто недовољни. Статус миграната додатно ће се компликовати нарастањем 
негативног односа домаћег становништва према придошлицама, а евентуални 
инциденти попут скорашње серије терористичких инцидената у Паризу само ће 
додатно појачати кризу. На овај начин, евентуално додатно компликовање иона-
ко тешке мигрантске ситуације, нужно ће условити заокрет са решавања пита-
ња елементарних људских права избеглица на бригу око проблема безбедности 
који у таквом амбијенту могу јачати. Уз оволико дилема и отворених питања, је-
дино што се са сигурношћу може утврдити јесте да без координације потенција-
ла свих, а превасходно држава кроз које пролазе мигрантске руте, Европска уни-
ја неће моћи на задовољавајући начин да се носи са актуелном „мигрантском“ 
кризом. 

КОМЕНТАРИ

(1) Право сваке особе да тражи и ужива азил први пут је прокламовано у 
Општој декларацији о људским правима из 1949. године.2 У годинама које сле-
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де систем међународне заштите жртава присилних миграција унапређиван је 
кроз бројне међународне документе: конвенције, декларације, смернице број-
них институција које се баве заштитом избеглица, као и одредбама надлежних 
националних органа. Канцеларију Високог комесаријата Уједињених нација за 
избеглице (УНХЦР) основала је 1950. године Генерална скупштина Уједињених 
нација са мандатом да надгледа поштовање права избеглица широм света. Нај-
обухватнији правно обавезујући међународни инструмент којим се дефини-
ше положај избеглица јесте Женевска конвенција о статусу избеглица из 1951.3 
Одредбама овог документа утврђују се услови за стицање статуса избеглице. Чи-
њенице да су се тада дефинисани услови односили на дешавања до 1951, а да су 
након тог времена уследили догађаји који су изазвали нове таласе миграција, а 
нису били обухваћени Конвенцијом, захтевале су креирање новог документа ко-
јим ће се превазићи новонастала ситуација. На тај начин је инициран и 1967. го-
дине ступио на снагу Протокол о статусу избеглица.4 Правни критеријуми ко-
јима се утврђују статус и права избеглица су на међународном нивоу додатно 
дефинисани одредбама Резолуције Генералне скупштине УН (428),5 као и број-
ним директивама и уредбама Европске уније.

(2) У светлу најновијих терористичких напада у Паризу, сигурно би треба-
ло очекивати већу тематизацију „мигрантске кризе“ и из безбедносног аспекта.

(3) У ауторском прилогу насловљеном „Став УНХЦР: Избеглица или мигрант 
– шта је исправно“, Адриан Едвардс, званичник УНХЦР, упозорава на суштин-
ски значај коришћења адекватног израза: „Разлика постоји и знатна је. Оба тер-
мина имају своје значење и она се разликују. Мешање термина доводи до пробле-
ма за обе популације.“18

(4) Као илустрација ове тврдње, може се навести и део интервјуа Бабара Ба-
лоха, портпарола УНХЦР за средњу Европу, у којем он истиче да актуелна ситу-
ација „захтева колективну и далекосежну реакцију Европе, засновану на хума-
нитарним принципима... да се ради о људским бићима која беже од рата у зонама 
конфликта.“21 

(5) FRONTEX (Европску агенцију за управљање оперативном сарадњом на 
спољним границама Европске уније) је формирао Савет Европске уније 26. ок-
тобра 2004. Уредбом 2007/2004.

(6) Ограда на граници између Грчке и Турске дугачка је око 12 километара и 
изграђена 2012. године (а како би се спречио нелегални улазак миграната из Тур-
ске у Грчку), ограда између Бугарске и Турске изграђена 2013. године (јер су неле-
гални мигранти након изградње ограде на граници са Грчком променили руту), 
док је вероватно најпознатија и највећа таква ограда на граници између Сједи-
њених Америчких Држава и Мексика (граница је дугачка 3.145 km, а ограда 554 
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km, с тим да је планирано да ограда буде дугачка око 1.130 km (Secure Fence Act 
of 2006)).

(7) Мигранти се у овим државама задржавају углавном до 72 сата, јер у том 
временском оквиру морају или да поднесу захтев за азил или да напусте терито-
рију те земље, тако да се најчешће опредељују за ову другу опцију, с обзиром на 
то да земље Западног Балкана за мигранте не представљају жељу крајњег одре-
дишта.
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MIGRANT CRISIS IN THE EU AND WESTERN BALKAN ROUTE

SUMMARY

Abstract: In this moment, European states meet with the biggest refugee influx since 
WWII. The latest refugee movement emerged as a result of the intensification of the 
war destruction in Syria, as well as numerous other conflicts in Asia and Africa. First, 
paper discusses the reasons for different labeling this topical process as a “refugee“ 
or “migrant“ crisis, and in shortly will present main flows of migrant routes, which 
migrants from different conflict effected areas use for moving towards Western Euro-
pean countries in the last decade. The main goal of this paper is to present the basic 
characteristics of this current crisis and to point its possible implications for regional 
security dynamics between states through which some of the migrant routes pass. Fur-
ther more, it summarizes the problems in current relations between Western Balkan 
route states as well as mediation of EU in solving both these problems and problems 
related to “migrant“ crises in general. In particular, it analyses joint measures agreed at 
the meeting of the European Commission and the leaders of the Western Balkan route 
states. In the end, it indicates a possible further escalation of “migrant“ crises as well as 
the danger that, with the further deterioration of the general conditions, the focus from 
the main issues of resolving refugees status can be moved to security problems.  
Key words: migration, the migrant crises, the refugee crises, migrant route, the Western 
Balkan route, EU, regional security





УДК 341.382(497.6)
ИД 512616629

Годишњак Факултета безбедности                              2015.   91 – 102

Жељко ИВАНИШ, Ванредни професор
Зоран ЈЕФТИЋ, Доцент
Универзитет у Београду - Факултет безбедности

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ДЕЈТОНСКОГ МИРОВНОГ ПРОЦЕСА 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сажетак: Избијањем рата у Босни и Херцеговини 1992. године, та федерална 
јединица бивше СФРЈ ушла је у негативну спиралу друштвених кретања. Ратна 
дејства су завршена 1995. године прихватањем Дејтонског споразума. Снаге 
које су на основу споразума из Дејтона водиле операцију очувања мира на по-
дручју Босне и Херцеговине од децембра 1995. до децембра 2004. године при-
падале су најмоћнијем војнополитичком савезу – НАТО. У оквиру тог периода 
најпре су крајем 1996. године ангажоване снаге ИФОР. Њихов правни наслед-
ник постао је СФОР. Након тога Европска унија је преузела одговорност за 
подршку миру ангажовањем снага ЕУФОР. Како су, заправо, Дејтонским спо-
разумом регулисана комплексна отворена питања и какаве су последице тога 
у реалном животу постдејтонског процеса тема је овог рада.
Кључне речи: Босна и Херцеговина, рат у БиХ, Дејтонски споразум, мировни 
преговори

УВОД

Ни данас, када обележавамо 20 година од потписивања Дејтонског спора-
зума, не можемо се сложити са давно изреченом констатацијом: Босна и Хер-
цеговина стоји у месту (1).1 Посебно су тешке друштвеноекономске прилике, 

1 Opširnije o tome u: Abramowitz Morton and Serwer Daniel: Bosnia: What is to be done?, United States 
Institute of Peace, Washington DC, March 2009. Dostupno na: www.usip.org; pristupljеno: 23. 9. 2015.
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што је „довело до повећаног незадовољства међу грађанима, кулминирајући со-
цијалним немирима  у фебруару 2014.“ (2).

У БиХ још увек постоје снаге, посебне структуре у многим сферама тога из-
узетно сложеног друштва, за које рат није завршен. Свакако да такве снаге могу 
да се траже и у феномену религиозног радикализма који има и те какав утицај 
на безбедност у БиХ. Није усамљено мишљење да су „кључне компоненте етно-
клерикализма идеја о етнички заснованој националности и идеја о „националној 
цркви“ са свештеницима који имају право на национално вођство“ (3). Имају-
ћи у виду све изазове који стоје пред БиХ како у области безбедности и одбране, 
тако и у другим областима, неопходне су још дубље анализе укупног друштве-
ног живота. Наука, стручњаци за различите области  и теорије треба да понуде 
квалитетне алтернативе политичарима како би се ови определили за оне упо-
требљиве и одрживе. Можда треба да се уважи кључно упозорење да етичко не 
сме да се сведе на етничко „свођење етичкога на етничко, ограничавање морал-
не осјетљивости само на припаднике своје вјерско-етничке групе, одсутност мо-
ралне храбрости и духовне спремности да се другоме призна право на жртву, те 
аналогно томе непризнавање злочина својих а апсолутизација злочина – све то 
резултирало је посвемашњом етницизацијом и жртве и злочина, а завршило у 
вулгарној политизацији и дневнополитичкој инструментализацији једног и дру-
гог – жртве и злочина“ (4).

А требало је да буде сасвим другачије, јер „откад је завршен Хладни рат, већина 
држава више нема непријатеље... Државе се данас суочавају са ризицима и опасно-
стима, а не са непријатељима, што представља огромну промену њихове суштине. 
А ово не важи само за државе. Где год погледамо, видимо институције које су наи-
зглед исте као и раније, исто се и зову, али су се изнутра увелико промениле... Ја их 
називам ‘окошталим институцијама’.“ (5) Испало је веома лоше за БиХ. У немилим 
унутрашњим околностима, карактеристичним за босанскохерцеговачко двадесе-
тогодишње трајање мировног процеса, добродошла су сва објективна настојања 
да се помогне Босни и Херцеговини, која долазе из међународне заједнице. Напо-
ри међународне заједнице, подржани одговарајућим резолуцијама СБ УН, били 
су концентрисани на реализацију три обимне војне операције. Најпре су биле ан-
гажоване НАТО Снаге за провођење, познате као ИФОР. Ове снаге су крајем 1996. 
године замењене мултинационалним војним снагама под командом НАТО, тзв. 
Стабилизацоним снагама или скраћено СФОР. 

СФОР су у Босни и Херцеговини наследиле мировне снаге Европске уније, 
ЕУФОР, 2. децембра 2004, све до наших дана. ЕУФОР своју активност проводи у 
оквиру операције Алтеа. Политичку контролу ове операције врши и даје стра-
тешке смернице за њен рад Политички и безбедносни комитет ЕУ, којем је на-
дређен Савет ЕУ. Својим присуством у земљи и подршком коју пружа локалним 



ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ДЕЈТОНСКОГ МИРОВНОГ ПРОЦЕСА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

93

властима, ЕУФОР даје важан и видљив допринос напорима ЕУ да помогне БиХ 
на њеном путу ка чланству у ЕУ. Операција Алтеа функционише у оквиру  аран-
жмана Берлин плус. На основу тога, оперативни командант је генерал који је ујед-
но и заменик врховног команданта НАТО снага за Европу. Та операција прати 
активности локалних власти и пружа им подршку у извршавању задатака који 
проистичу из Општег оквирног споразума за мир (Дејтонског споразума), као 
што су: противминске активности, војна и цивилна контрола кретања оружја, 
муниције и експлозивних материја, као и управљање локацијама за складиште-
ње оружја и муниције. Операција Алтеа је преко својих тимова за везу и осма-
трање присутна у целој земљи. У саставу маневарских јединица, смештених у 
бази Бутмир у Сарајеву, су војници из Аустрије, Мађарске и Турске. 

1. ПРЕДДЕЈТОНСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Распад Савеза Совјетских Социјалистичких Република и остале околности 
омогућиле су да САД, на челу НАТО савеза, буду перципиране као „мегасила“ 
(6). У периоду избијања сукоба на подручју БиХ свет је, дакле, био у фази ма-
нифестације екстремне униполарности, са становишта дитрибуције војне моћи. 
Одатле очекивања у великом делу међународне заједнице да једино та сила може 
да реши оно што други не могу. Тако се НАТО укључио у босанскохерцеговач-
ка збивања већ 1992. године (7). Наиме, на састанку министара спољних послова 
чланица тога савеза у јуну 1992. године, у Ослу, постављен је политички темељ 
улоге НАТО у операцијама очувања мира. На том састанку учесници су изразили 
спремност да Северноатлантски савез подржи активности очувања мира прои-
зишле из настојања Конференције о европској безбједности и сарадњи (КЕБС).2 

У децембру 1992. године НАТО је изјавио да је спреман да подржи опера-
ције очувања мира под овлашћењима Савета безбедности УН-а који је најодго-
ворнији за питања очувања мира и безбедности на глобалном плану. Почетак 
рата у БиХ био је у својеврсној сенци кључних дешавања везаних за крај Хлад-
ног рата (рушење Берлинског зида, промене у Источној Европи, Распад СССС). 
Неки стручњаци су видели даље од осталих: „У свету који настаје завршетком 
хладног рата 1990-их година ограничења наметнута безбедносној политици на-
ција-држава нису искорењена, али су промењене њихове форме. Уместо бипо-
ларне поделе глобални систем сада у већој мери показује обележја мултиполарне 
расподеле политичке и економске моћи“ (8). Спорадични покушаји међународ-
не заједнице да на почетку разреше сукоб нису уродиле плодом. Ништа већег 

2 Касније је ова међународна регионална институција променила назив и постала Организација за европс-
ку безбедност и сарадњу (ОЕБС)
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успеха у том смислу није било ни поводом релативно добро осмишљених миров-
них иницијатива какве су биле Кутиљеров3 план из 1992. године те Венс–Овенов4 
и Овен–Столтенбергов5 план из 1993. године. 

У међувремену је обезбеђено војно присуство међународне заједнице. Нажа-
лост, те снаге нису успеле да раздвоје зараћене снаге или у знатној мери стаби-
лизују спорадична примирја, што је био њихов мандат. Од међународних ми-
ровних снага на подручју бивше СФРЈ функционисале су Заштитне снаге УН 
– УНПРОФОР (UN Protection Force – UNPROFOR) од фебруара 1992. до марта 
1995. године. Иницијално су установљене за потребе успостављања УНПА6 зона 
у Хрватској, да би од јуна 1992. године мандат тих снага био проширен и на Бо-
сну и Херцеговину (обезбеђење функционисања аеродрома у Сарајеву, пружање 
хуманитарне помоћи у том граду и околини, подршка напорима високог комеса-
ријата за избеглице да испоручи хуманитарну помоћ широм БиХ, заштита кон-
воја цивилних притвореника на захтев Међународног комитета Црвеног крста, 
забрана војних летова у Бих, заштита пет мањих градова и града Сарајева као 
зоне под заштитом УН). На подручју Босне и Херцеговине УНПРОФОР је био 
овлашћен да користи силу у самоодбрани, као и да координира активност сво-
јих снага са ваздушним снагама НАТО у циљу подршке својим активностима. 

НАТО је обезбедио непосредну ваздушну подршку Заштитним снагама УН. 
Према томе, Уједињене нације су у НАТО пронашле снагу спремну и способ-
ну да на пресудан начин допринесе окончању ратних сукоба у БиХ. Током рат-
них година, између 1992. и 1995, НАТО је био веома активан на простору Босне 
и Херцеговине. Коначно, у августу и септембру 1995. године НАТО је извео на-
паде који су били у функцији прекида ратних дејстава и отпочињања мировног 
процеса. Њихови  авиони су 30. августа 1995. извршили серију васдушних удара 
на циљеве српских положаја у Босни и Херцеговини. Ови удари су означили по-
четак операције Deliberate Force,7 прве НАТО ваздушне операције која је трајала 
од 30. августа до 20. септембра 1995. Та операција је била усклађена с активно-
стима УНПРОФОР у БиХ.

3 Кутиљеров план или Карингтон–Кутиљеров план (Carrington-Cutiliero) потписан пре почетка рата у БиХ.
4 Венс–Овенов план представља предлог за крај рата у БиХ, што су га израдили Сајрус Венс (Cyrus Vance) и 

лорд Дејвид Овен (David Owen).
5 Овен–Столтенбергов план (David Owen, Thorvald Stoltenberg) био је последњи неуспешан покушај окон-

чања рата у БиХ. 
6 United Nations Protected Areas – Заштићене зоне УН.
7  У току ове операције (Намерна сила) авијација НАТО је бомбардовала положаје Војске Републике Српске  

у зонама безбедности ОУН (Сарајево и Горажде).
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2. ДЕЈТОНСКИ МИРОВНИ ПРОЦЕС

У америчкој војној ваздухопловној бази Рајт Патерсон (Right-Paterson), поред 
града Дејтона (Dayton), држава Охајо (Ohio), од 1. до 21. новемнра 1995, као ре-
зултат односа снага на терену након значајнијег ангажовања НАТО у септембру 
1995. године, одржани су мировни преговори о прекиду ратних дејстава. Спора-
зум, познат као Дејтонски споразум, потписали су тадашњи председници Репу-
блике Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Савезне Републике Југослави-
је у Паризу 14. децембра исте године. Дејтонски мировни споразум (Dayton Peace 
Accord – DPA) званично носи назив Општи оквирни споразум за мир у Босни и 
Херцеговини (General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina – 
GFAP) (9).

Целовит Дејтонски споразум садржи већи број посебних споразума, почев-
ши од  Споразума о војним аспектима мировног решења, означеног као Анекс 
1-А, закључно са Споразумом о међународним полицијским снагама (Анекс 11). 
Споразум о војним аспектима мировног решења у највећој мери третира сва пи-
тања предвиђена за анализу у овом раду. Тај докуменат садржи 13 чланова под 
следећим насловима (9): Опште обавезе, Престанак непријатељатава, Повлаче-
ње страних снага, Прераспоређивање снага, Обавештења, Распоређивање снага 
за спровођење, Повлачење УНПРОФОР, Успостављање заједничке војне коми-
сије, Размена заробљеника, Сарадња, Обавештења војним командама, Коначни 
ауторитет за тумачење и ступање на снагу. Последњим чланом је предвиђено да 
овај докуменат (Анекс 1-А) ступи на снагу након потписивања од стране одгова-
рајућих представника Републике Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Хер-
цеговине и Републике Српске. Предвиђено је, такође, да све својим потписима 
потврде овлашћени представници Републике Хрватске и Савезне Републике Ју-
гославије. Поред тога, овај споразум обухвата још три додатка: Споразум између 
Републике Босне и Херцеговине и НАТО пакта о статусу НАТО и његовог осо-
бља, Споразум између Републике Хрватске и НАТО пакта о статусу НАТО и ње-
говог особља, Споразум између Савезне Републике Југославије и НАТО пакта о 
транзитним аранжманима за операцију мировног плана.

На основу Анекса 1-А тога споразума, НАТО Снаге за спровођење 
(Implementation Force  – IFOR) надзирале су годину дана провођење војних аспе-
ката споразума са 60.000 војника. Снаге су активиране 16. децембра, а четири 
дана касније власт је пренета са команданта УНПРОФОР на комаданта ИФОР, с 
тим што су делови УНПРОФОР укључени у ИФОР, док су остале снаге УНПРО-
ФОР повучене из Босне и Херцеговине. 

Пре потписивања Дејтонског споразума снаге у сукобу повукле су своје снаге 
из раније установљених зона раздвајања до 19. јануара 1996. Нова зона раздва-
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јања између ентитета Босне и Херцеговине успостављена је до 19. марта. Повла-
чење тешког наоружања у војне објекте и демобилизација снага завршени су до 
краја јуна. Тиме су створени безбедносни услови за спровођење цивилне и по-
литичке обнове БиХ. 

За спровођење цивилних аспеката Дејтонског споразума задужен је Високи 
представник. „Високи представник на терену је коначни ауторитет за тумаче-
ње овог споразума о цивилној спровођењу мирног решења“, пише у члану V (Ко-
начни ауторитет за тумачење) Мировног споразума.8 Високи представник руко-
води Канцеларијом Високог представника (OHR). Канцеларију су успоставиле 
Уједињене нације. Међутим, од марта 2002. године Високи представник УН је 
истовремено и специјални представник Европске уније. У међувремену, Висо-
ки представник за БиХ добио је много шира овлашћења него што их је имао на 
основу Дејтонског споразума. Наиме, из активности Савета за спровођење мира 
(Peace Implementation Council – PIC) (10)9 током 2007. године, финализованих на 
састанку у Бону 11. и 12. децембра  исте године,  проистекла су тзв. „Бонска овла-
шћења“ Високог представника. Тим овлашћењима је Високи представник стекао 
право да смењује било ког локалног званичника, уколико процени да он својим 
деловањем стоји на путу реализације слова и духа мировног споразума. 

Ово изузетно значајно овлашћење током реализације изазвало је бројне кон-
традикторне појаве на територији Босне и Херцеговине. Међутим, однос Висо-
ког представника према војним питањима има својеврсна ограничења. Као што 
је наведено у тачки 9, члана II (Мандат и методи координације и одржавања везе) 
Споразума о цивилном спровођењу мирног решења (Анекс 10), „Високи пред-
ставник неће имати никакву надлежност над IFOR-ом и неће се ни на који начин 
мешати у вођење војних операција или ланац команде IFOR-а“ (9).

8 Видети: Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини, Анекс 10 (Споразум о цивилном 
спровођењу мировног решења), Извор: (9), стр. 113–116.

9 Чланови и структура Савета за спровођење мира: Албанија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бу-
гарска, Канада, Кина (поднела оставку у мају 2000. године), Хрватска, Чешка, Данска, Египат, Савезна Ре-
публика Југославија (наследница: Србија), Финска, Бивша Југославенска Република Македонија, Фран-
цуска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Јапан, Јордан, Луксембург, Малезија, Мароко, Низо-
земска, Норвешка, Оман, Пакистан, Пољска, Португал, Румунија, Русија, Саудијска Арабија, Словачка, 
Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Украјина, Велика Британија и Сједињене Америчке 
Државе; Високи представник, Брчко Арбитражно веће (распуштено 1999. године, када је издата Коначна 
одлука), Савет Европе, Европска банка за обнову и развој (EBRD), Европска комисија, Међународни ко-
митет Црвеног крста (ICRC), Међународни кривични суд за бившу Југославију (ICTY), Међународни мо-
нетарни фонд (ММФ), Северноатлантски савез (НАТО), Организација за европску безбедност и сaрадњу 
(OSCE), Уједињене нације (УН), Високи комесаријат ОУН за људска права (OHCHR), Високи комесар УН 
за избеглице (UNHCR), Прeлазна управа УН у источној Славонији (UNTAEC; распуштена у јануару 1998. 
године) и Светска банка. / Извор: (10).
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3. УЛОГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СТАБИЛИЗОВАЊУ  
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИХ ПРИЛИКА

НАТО је  од децембра 1995. до децембра 2004. године водио операцију очу-
вања мира на подручју Босне и Херцеговине. Већ на почетку тог периода ИФОР 
је помогао Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕСС) у припре-
ми и надзору првих слободних избора, који су одржани у септембру 1996. годи-
не. Након ових избора ИФОР је пружао подршку Канцеларији Високог пред-
ставника у настојању да помогне ентитетима Босне и Херцеговине при стварању 
нових заједничких институција. Надаље, војни инжењери ИФОР поправили су 
и поновно отворили путеве и мостове, те су помогли у деминирању и поправ-
ци железничких пруга, отварању цивилних аеродрома, успостављању редовног 
снабдевања гасом, водом и струјом, у обнављању школа и болница, у поновном 
успостављању главних телекомуникација.

Крајем 1996. године правни наследник ИФОР постале су тзв. Стабилизацо-
не снаге или скраћено СФОР (Stabilisation Force – SFOR). То су мултинационал-
не10 војне снаге под командом НАТО. Главни задатак ових снага био је да до-
принесу развоју безбедног окружења неопходног за јачање мира, тј. да заштите 
тековине Дејтонског споразума. Будући да је ситуација у Босни и Херцеговини 
постајала све стабилнија, НАТО је реорганизовао Стабилизацоне снаге и по-
степено смањивао број њихових припадника. Најпре, у периоду од 21. децем-
бра 1996. до 19. јуна 1998, СФОР је деловао под називом Операција заједничка 
стража (Operation Joint Guard). Касније, од 20. јуна 1998. до 2. децембра 2004, те 
снаге су функционисале у оквиру операције Заједничко ковање (Operation Joint 
Forge). Број припадника СФОР до почетка 2002. године био је смањен са почет-
них 32.000 војника на 19.000. Године 2002. тај број је и даље смањен на 12.000. у 
склопу резидуалних снага за одвраћање, а с могућношћу појачања, до средине 
2004. Године 2003. у Босни и Херцеговини дошло је до побољшања опште безбед-
носне ситуације. Томе су допринеле успешне операције које су водили тимови 
за уништење минско-експлозивних средстава. Ово је резултирало тиме да број 
припадника СФОР буде сведен на око 7.000 војника.

Године 2003. дошло је до попуштања затегнутости и у другим деловима реги-
она. У Републици Македонији извршена је успешна примопредаја мировне опе-
рације између НАТО и Европске уније. Водило је то ка сличном разрешењу у по-
гледу носилаца мировног процеса у БиХ. На том трагу, мировне снаге Европске 

10 Контингент СФОР чиниле су снаге из следећих држава, чланица и нечланица НАТО: Албанија, Аустрија, 
Аргентина, Аустралија, Белгија, Бугарска, Грчка, Данска, Естонија, Исланд, Ирска, Италија, Канада, Латвија, 
Литванија, Малезија, Мароко, Немачка, Норвешка, Пољска, Португал, Румунија, Русија, САД, Словачка, 
Словенија, Турска, Уједињено Краљевство, Финска, Француска, Холандија, Чешка, Шведска, као и Шпанија. 
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уније, ЕУФОР (EUFOR – European Union Force), 2. децембра 2004. замениле су 
СФОР у Босни и Херцеговини.11

ЕУФОР у БиХ функционише у оквиру операције Aлтеа. Иза ове операције 
стао је Савет безбедности Уједињених нација Резолуцијом 1575, усвојеном јед-
ногласно 22. новембра 2004. СБ УН је овластио земље чланице делујући кроз или 
у сарадњи са ЕУ да успоставе мултинационалне стабилизационе снаге (ЕУФОР), 
које ће испунити своју мисију у вези са имплементацијом Анекса 1-а и Анекса 2 
Дејтонског споразума. 

На тај начин је ЕУФОР стекао право да игра главну улогу у смислу остваре-
ња војних аспеката мировног споразума. Због побољшања безбедносне ситуације 
операција Алтеа реструктуисана је четири пута, а последњи пут то је било у сеп-
тембру 2012. године. Зна се да ЕУФОР има подршку НАТО у складу с договором 
Берлин плус. Одговорности за ову мисију предузете су у оквиру споразума Бер-
лин плус ослањајући се на НАТО експертизу на подручју планирања и омогућава-
јући Европској унији коришћење заједничких капацитета и способности Савеза. 
Ови су договори, такође, омогућили пренос одговорности за мисију са НАТО на 
Европску унију у континуитету, што је оптимизовало употребу ресурса и избегло 
удвостручавање настојања. Без обзира на то, и даље делује у складу са својим ман-
датом за спровођење мира према одредбама Поглавља VII Повеље УН, како је то и 
прецизирано у најновијој Резолуцији СБ УН број 2183, из 2014. године. У том сми-
слу, међу трајне циљеве операције Aлтеа12 сврстава се обезбеђење оспособљавања 
и усавршавања Оружаних снага Босне и Херцеговине (ОС БиХ).

Истовремено са настојањем међународне заједнице да ојача Оружане снаге БиХ 
у Републици Босни и Херцеговини текао је процес легислативног уобличавања по-
ложаја ОС БиХ. То је урађено доношењем три важна закона који регулишу ову ма-
терију: Закона о одбрани Босне и Херцеговине, Закона о служби у Оружаним сна-
гама Босне и Херцеговине и Закона о учешћу припадника Оружаних снага Босне 
и Херцеговине, полицијских службеника, државних службеника и осталих за-
посленика у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству.

У основи, место и улога Оружаних снага Босне и Херцеговине регулисани су 
Законом о одбрани Босне и Херцеговине (11).13 Тај закон је донет на основу чла-
на III.5.a) и IV.4.a) Устава Босне и Херцеговине. У складу са чланом 2 (Оружане 
снаге), ОС БиХ су професионална војна сила коју организује и контролише Бо-

11 Што се ове замене тиче, реч је, пре свега, о замени командног кадра јер је око 80% војника остало на својим 
положајима.

12 Операција Алтеа спроводи се ослоњајући се на средства и капацитете НАТО у складу са аранжманом Бер-
лин плус.

13 Усвојила га је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на седници Представничког дома, одржа-
ној 28. септембра 2005. и на седници Дома народа, одржаној 5. октобра 2005. Истовремено је усвојен и За-
кон о служби у ОС БиХ.
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сна и Херцеговина. Оружане снаге имају активну и резервну компоненту. Ору-
жане снаге, као институцију Босне и Херцеговине, чине припадници из реда сва 
три конститутивна народа и реда осталих, у складу с Уставом и законима Босне 
и Херцеговине. 

Исти Закон дефинише и окосницу Оружаних снага, а то су војне снаге. У чла-
ну 3 (Војне снаге) стоји да се војним снагама, у смислу овог закона, сматрају све 
формације и јединице, борбене и за подршку, копнене, ваздухопловне и снаге за 
противваздухопловну одбрану организиране од институција Босне и Херцего-
вине. Војне снаге не могу бити организоване, обучаване, опремљене или моби-
лисане на територији Босне и Херцеговине, осим у складу с овим законом и За-
коном о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (11). 

У члану 1 Закона о служби у ОС БиХ наводи се да је предмет овог правног 
акта служба у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, састав Оружаних снага, 
пријем у службу, права и обавезе лица на служби у Оружаним снагама, статус 
лица током службе, систем класификације људства, оцене, напредовање, упра-
вљање евиденцијом лица и каријером војних лица, чинови и ознаке у Оружа-
ним снагама, кодекс понашања и друга статусна питања лица на служби у Ору-
жаним снагама.

Законом о учешћу припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине, поли-
цијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у операци-
јама, подршке миру и другим активностима у иностранству14 уређује се посту-
пак упућивања припадника и јединица Оружаних снага Босне и Херцеговине, 
полицијских службеника, државних службеника и запосленика ради учешћа у 
операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству, поступак 
њиховог повлачења из мировних операција и других активности у иностран-
ству, те начин финансирања таквих операција и активности.

ЗАКЉУЧАК

Босна и Херцеговина ни 20 година после потписивања Дејтонског мировног 
споразума није решила многе своје проблеме. У смислу јачања и очувања мира, 
током претходног периода, и данас, значајно место заузимају напори међународ-
не заједнице. Кључну улогу у том погледу игра војна операција ЕУ Алтеа у Босни 
и Херцеговини, покренута 2004. године. Та операција до данас знатно доприноси 
одржавању безбедног и стабилног окружења у БиХ. Операција Алтеа покрену-
та је након одлуке НАТО да оконча операцију СФОР и усвајања Резолуције 1575 

14 Овај закон је донет на  основу члана III.1, III.5a) и IV.4.a) Устава Босне и Херцеговине. Парламентарна 
скупштина Босне и Херцеговине, на седници Заступничког дома, одржаној 22. децембра 2004, и на седни-
ци Дома народа, одржаној 22. фебруара 2005.
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СБ УН, којом је одобрено распоређивање снага ЕУ (ЕУФОР) у БиХ. Првобитно 
је ЕУ распоредила 7.000 војника у оквиру операције Алтеа, са циљем да се обез-
беди континуирано поштовање одредби Дејтонског споразума. 

Ипак, кључно је питање шта ће се дешавати са БиХ у наредном периоду. Шта, 
заправо, за Босну и Херцеговину значи став да „кроз пола века, свет ће бити не-
препознатљиво другачији у односу на данашњи... Нови образац састојаће се од 
неколико сила, као у претхладноратовском периоду, али ће супротстављене силе 
бити равномерније распоређене на карти света... То ће бити познато тек када се 
отприлике у наредној деценији одговори на два главна питања. То су питања да 
ли ће САД и Европа наставити свој досадашњи партнерски однос или ће сва-
ка кренути својим путем и који ће од осталих потенцијалних чланова долазећег 
мултиполарног света први дићи главу“ (12).

Иако је НАТО у децембру 2004. године предао Еуропској унији одговорност 
осигурања свакодневне безбедности у Босни и Херцеговини, Савез је задржао 
резидуалну војну команду у Сарајеву како би се могао усредсредити на рефор-
му одбране у Босни и Херцеговини и припремити земљу за чланство у програму 
Партнерство за мир, а касније у НАТО.

Ипак, сматра се да ће Босна и Херцеговина своју унутрашњу стабилност нај-
више јачати предузимањем корака за приступање Европској унији. Заправо, 
Европска унија и Босна и Херцеговина имају успостављене дипломатске одно-
се. Европску унију у БиХ заступа Делегација ЕУ. У контексту Заједничке спољне 
и безбедносне политике, Савет Европске уније поред тога што је дао мандат сна-
гама ЕУ Алтеа, дао је и мандат специјалном представнику ЕУ у БиХ. Од 2003. до 
2012. године, мандат ЕУ имала је и Полицијска мисија (UEPM). Такође, на осно-
ву става Савета, Босна и Херцеговина је виђена у перспективи као члан ЕУ, те се 
у том контексту и развијају односи између њих. Први опипљив учинак тог про-
цеса представља увођење безвизног режима за оне грађане БиХ који имају био-
метријски пасош. 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) између ЕУ и БиХ потпи-
сан је у јуну 2008. године. На тај начин успостављен је оквир за имплементацију 
правних, административних, институционалних и економских реформи које ће 
Босну и Херцеговину приближити Европској унији. О чврстини намера Бих да 
истраје на том путу, говори и стављање на снагу Привременог споразума о трго-
вини и трговинским питањима, такође, 2008. године. Њиме је успостављен про-
стор слободне трговине између ЕУ и БиХ. То је, свакако, омогућило да баш ЕУ 
буде главни трговински партнер Босне и Херцеговине. 
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SUMMARY

With the outbreak of war in Bosnia and Herzegovina in 1992. this federal unit of the 
former Yugoslavia has entered a spiral of negative social phenomena. The war ended in 
1995. with the signing of the Dayton Accords. Forces tasked with keeping the peace in 
Bosnia and Herzegovina from December of 1995 till the December of 2004. were part 
of the most powerful military-political alliance – NATO. Within this timeframe, first 
unit was the IFOR back in late 1996, and it’s legal successor became the SFOR. After 
that, the EU took responsibility for supporting peace by utilizing the EUFOR. How 
are the complex open issues regulated by the Dayton Accord, and what are the real life 
consequences of the post Dayton process, that is the subject of this text.
Key words: Bosnia and Herzegovina, Dayton Peace Accord, Peace Agreement
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Сажетак: Пажња овог истраживања усмерена је на концептуализацију појма 
слабе државе, издвајање свих релевантних индикатора и примену теоријских 
сазнања на случају Западног Балкана са циљем идентификације и образложења 
најзначајнијих индикатора слабости шест западнобалканских држава које уза-
јамним деловањем могу угрозити регионалну безбедност и стабилност. У уводу 
ће укратко бити назначен проблем слабих држава као нетрадиционалне безбед-
носне претње на свим нивоима (националном, регионалном и међународном). 
У другом делу рада биће представљена два најчешћа приступа слабим државама 
у теоријама међународних односа и студијама безбедности, институционали-
стички и идеациони приступ. На једном месту биће сабрана најрелевантнија 
одређења слабих држава, што је значајно из најмање два разлога. Прво, преко 
ових одређења биће омогућен увид у већи број индикатора, што би требало да 
буде основа теоријске дискусије. Друго, ова одређења би требало да представља-
ју релативно поуздану основу за емпиријско проучавање снаге државе. У трећем 
делу рада ће укратко бити истакнут значај проучавања слабих држава у студи-
јама безбедности. У четвртом ће бити сабрани сви индикатори на које упућују 
теоријска одређења, док ће у петом и последњем делу пажња у потпуности бити 
усмерена на индикаторе који указују на слабости западнобалканских држава са 
циљем разраде полазне тезе да су поменуте државе слабе и да у међусобној ин-
теракцији производе опасности по регионални мир.
Кључне речи: слабе државе, институционалистички теоријски приступ, 
идеациони теоријски приступ, индикатори слабих држава, регионална безбед–
ност, Западни Балкан
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УВОД
Већ две и по деценије одвија се интензиван развој безбедносних студија у 

којима се бројна питања, која раније нису била предмет анализе истраживача 
у овој области, разматрају као потенцијалне безбедносне претње на различи-
тим нивоима (појединачном, националном, регионалном и глобалном). Са па-
дом „гвоздене завесе“, војне претње су постале само један део слагалице назване 
поље истраживања безбедносних појава. Као традиционална безбедносна прет-
ња, војне претње су остале у сенци нетрадиционалних чији су извори у разли-
читим секторима (политичком, економском, социјеталном и еколошком). Као 
претња из ове друге групе, могу да се наведу слабе државе, које су многи истра-
живачи препознали као озбиљан безбедносни проблем са капацитетом да угро-
зи мир и стабилност на свим нивоима. Код држава које се квалификују као сла-
бе обично је веома широк распон индикатора снаге коју треба измерити. Они 
се најчешће могу сортирати у четири велике групе – безбедносни, политички, 
економски и социјетални. Циљ овог рада је детаљан преглед индикатора слабих 
држава, а затим избор и анализа оних који упућују на слабости држава Запад-
ног Балкана са намером уочавања потенцијалне опасности по регионални мир. 
У анализу ће бити укључено шест држава, Србија, Црна Гора, БиХ, Македонија, 
Албанија, Хрватска (иако је 2014. ушла у састав ЕУ), заједно са Косовом чија је 
независност и даље проблематична. Преглед индикатора може да послужи као 
извориште идеја за истраживаче студија безбедности који имају интересовање 
да се баве комплексним феноменом слабих држава.

1. ПОЈАМ СЛАБИХ ДРЖАВА

У овом делу рада, слабе државе ће бити сагледане кроз два најчешћа приступа 
овом феномену у теоријама међународних односа и студијама безбедности, тач-
није кроз институционалистички и идеациони теоријски приступ. 

1.1. ИНСТИТУЦИОНАЛИСТИЧКИ ПРИСТУП

У институционалистичком приступу сва пажња је усмерена на институције 
унутар држава и њихову способност управљања. Сматра се да постоје два глав-
на узрочника институционалне слабости. Први је недостатак инфраструктурне 
моћи, административног капацитета за екстракцију друштвених и материјал-
них ресурса и обезбеђење неопходних јавних добара, а други (који је у директној 
вези са првим) јесте неспособност државе да „продре“ у друштво посредством 
институција (1). Теоретичари овог правца својa схватања темеље на класичном 
одређењу државе које своје корене има у теорији Макса Вебера. Он државу по-
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сматра као организациону структуру која располаже монополом на легитимну 
употребу физичке силе на одређеној територији са циљем остварења безбедно-
сти у друштву. Држава је овде институционални конструкт са капацитетом да 
извршава политичке одлуке на датој територији са циљем осигурања безбедно-
сти грађана и сопственог опстанка. Према томе, основни атрибути државе су су-
веренитет, монопол на легитимну употребу силе и право на формулисање и при-
мену правила у друштву (2). На прагу схватања овог класика, Роберт Џексон је 
слабом државом означио ону која не располаже монополом на легитимну упо-
требу силе на одређеној територији и над одређеним становништвом (3). Oвој 
традицији се придружује и Џоел Мигдал, сматрајући да је слаба држава она која 
нема способност друштвене контроле. Таква држава је неефикасна у регулисању 
друштвених односа и усмеравању расположивих ресурса у служби јавног добра. 
Она нема капацитет да остварује своје циљеве (4). Исцрпну анализу о каракте-
ристикама слабих држава спровео је Роберт Ротберг. Бавећи се овим феноме-
ном, он је запазио да државе могу бити инхерентно слабе због географских, фи-
зичких и економских ограничења или слабе у одређеном тренутку у одређеној 
ситуацији (унутрашњи антагонизми, проблеми у управљању, похлепа, деспоти-
зам, спољни напад). Слабе државе имају етничке, религијске, лингвистичке ра-
седне линије у друштву које се могу претворити у провалије и изазвати сукобе 
и насиље. Оне су заостале инфраструктурно. Здравствени и образовни систе-
ми су у њима занемарени. Имају низак БДП по глави становника, док су други 
економски показатељи у константном паду, понекад чак драстичном. Корупци-
ја власти и институција је на високом нивоу. Владавина права је на ниском ступ-
њу. У њима је неразвијено цивилно друштво и њима често владају деспоти (5). 
Све у свему, слабе државе су неспособне да пруже грађанима основна јавна до-
бра, и то: безбедност (од унутрашњих и спољних претњи), политичку партици-
пацију и социоекономско благостање. Ротберг сматра да је од свих улога држа-
ве у савременом друштву најважнија осигурање безбедности што подразумева: 
спречавање инвазије и губитка територије или делова територије; елиминисање 
унутрашњих претњи националном поретку и друштвеној структури; превен-
тивно деловање против криминала; омогућавање мирног решавања грађанских 
спорова или спорова на релацији грађани – држава без употребе физичке при-
силе. Државе које нису способне да осигурају безбедност на овај начин су слабе 
државе (6). Френсис Фукујама је академској јавности познат по свом делу Грађе-
ње државе као теоретичар који је посебну пажњу усмерио на феномен слабих др-
жава. Предмет његовог интересовања су институције као суштински израз орга-
низације власти на одређеној територији. Слабе државе су оне којима недостаје 
институционални капацитет, а то значи: неспособност формулисања и изврша-
вања политичких одлука и имплементирања закона, неефикасан администра-
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тивно-бирократски апарат, неспособност за контролисање уцена и корупције, 
нетранспарентност рада, неодговорност власти и незаинтересованост за јача-
ње права. Према његовом мишљењу, слабе државе су оне које не могу да заштите 
своју територију, грађане и политичку власт од спољних и унутрашњих претњи. 
Тaкве државе представљају опасност не само за своје грађане већ и за међуна-
родну заједницу, јер крше људска права, изазивају хуманитарне катастрофе, 
проузрокују масовне миграције, ратоборне су према својим суседима и могу се 
показати као погодно тло за планирање терористичких акција. Уз све то, оне су 
немоћне у остваривању просперитета, због чега се најчешће одликују високом 
стопом незапослености и сиромаштвом (7). По мишљењу Џорџа Соренсена, сла-
ба држава је она која нема монопол на примену физичке силе на целој територи-
ји и која се у владању ослања на присилу уместо на право (8). Модерна нација – 
држава је политички континуум одговоран за националну безбедност, право и 
поредак, слободу и јавно благостање. Ове захтеве она мора да испуни без обзи-
ра на смене појединачних лидера или влада. Ако у томе не успева, она не испу-
њава услов да се тако назива и изразито је слаба и крхка творевина (9). Стјуарт 
Патрик, један од твораца индекса слабости држава у земљама у развоју (о чему 
ће у четвртом одељку бити више речи), сматра да многе државе света имају кри-
тичне празнине у једној или у све четири области државног деловања које се нај-
чешће узимају у обзир када се процењује слабост неке државе (безбедност, ле-
гитимне политичке институције, ефикасно управљање економијом и социјално 
благостање). Међутим, по његовом мишљењу, слабост није само питање капа-
цитета већ и воље за спровођењем доследне политике и обезбеђењем јавних до-
бара. Постоје случајеви да државе имају довољно капацитета (средстава) да оја-
чају институције и побољшају деловање у свим сферама јавног живота, али да 
за то не постоји политичка воља (10). Кален Хендрикс се придружује теорети-
чарима који акценат стављају на ефикасности институција и тврди да јачина др-
жаве зависи од њене способности да прикупља информације и да се управља у 
складу са њима, а затим од способности да обезбеђује службе за целу популаци-
ју (11). Центар за глобални развој је 2004. слабим државама оквалификовао оне 
чије су владе неспособне да пруже основне услуге грађанима, и то: заштиту од 
унутрашњих и спољних претњи, функционисање јавних служби и легитимне 
институције које одговарају захтевима и потребама грађана (12). Организација 
за европску сарадњу и развој (ОЕCD) под слабошћу држава подразумева недо-
статак воље и капацитета да се обезбеде основне функције „добре владе“: развој, 
образовање, елиминисање сиромаштва, заштита безбедности и људских права 
(13). Према Брукингс институту, слабим државама недостаје воља и капацитет 
да осигурају безбедност и обезбеде праведну владавину, економски раст и соци-
јално благостање (12). Европска унија у својој безбедносној стратегији користи 
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термин state failure да означи државе са слабим институцијама, захваћене грађан-
ским сукобима, којима се лоше управља, у којима је корупција на високом ступ-
њу, чије су владе неодговорне и злоупотребљавају политичку моћ (14). 

1.2. ИДЕАЦИОНИ ПРИСТУП

Идеациони приступ слабим државама има своје корене у Хобсовом, Локовом 
и Русоовом схватању друштвеног уговора који подразумева лојалност грађана 
владајућима у замену за очување унутрашњег поретка и осигурање безбедно-
сти. Другим речима, друштвени уговор подразумева легитимитет власти. Већи-
на теоретичара овог приступа слабим државама сматра оне које се ослањају на 
силу да би одржале унутрашњи ред и контролисале друштво. Главни разлог за 
то је недостатак подршке грађана владајућим гарнитурама што најчешће про-
изводи висок степен насиља у политичком животу нације (1). Дејвид Мејсон и 
Дејл Крејн тврде да је слаба држава она која користи силу да би придобила по-
дршку грађана за своје активности (15). Бери Бузен је у својој познатој књизи 
People, States and Fear говорио о социополитичкој кохезији као недостајућем еле-
менту слабих држава. Под тим појмом је подразумевао друштвени консензус о 
најзначајнијим државним питањима. Слабим државама које су у дефициту ова-
квог консензуса опасности прете из унутрашње, пре него из спољашње сфере. 
Бузен објашњава да се унутрашња нестабилност слабих држава лако рефлекту-
је и на суседне земље, па су због тога региони сачињени од слабих држава изра-
зито нестабилни. Ово схватање је важно за пети одељак у коме ће бити анализи-
ране последице узајамне интеракције слабих држава по регионалну безбедност. 
Бузен даље тврди да је одсуство социополитичке кохезије најчешће последица 
неформиране нације унутар државних граница. Присуство различитих етнич-
ких и културних група у комбинацији са недовршеним процесом изградње др-
жаве чини унутрашњу ситуацију нестабилном и подложном насиљу, а у одсу-
ству политичког консензуса владајуће елите једноставно нису у могућности да 
уједине становништво по било ком важном државном и друштвеном питању. Из 
тог разлога било какав проблем (застој) у функционисању државних институци-
ја може представљати опасност по интегритет државе као политичке јединице 
(16). Овај проблем на сличан начин посматра и Бери Позен и тврди да и унутар 
држава може постојати безбедносна дилема ако владају услови слични онима из-
међу држава у међународној арени. Стога се на државну слабост може гледати 
као на проблем „растуће анархије“ у одсуству централног ауторитета када су ра-
зличите групе принуђене да се саме побрину за своју безбедност (17). Појам ле-
гитимитета као критичне димензије државне јачине развио је Калеви Холсти. У 
његовој теорији легитимитет је однос грађана према идеји државе. У сржи овог 
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појма је пристанак грађана да буду вођени од стране оних који делују у име др-
жаве. Он разликује вертикални (не)легитимитет (институционална немоћ и не-
ефикасност управе, тј. нелојалност грађана институцијама и ауторитету власти) 
од хоризонталног (не)легитимитета (одсуство осећаја припадности одређеној 
политичкој заједници; одсуство консензуса о најважнијим државним питањи-
ма), али наглашава да слабе државе најчешће пате истовремено од одсуства оба 
типа легитимитета, само у различитој мери. По Холстију, есенцијални елемент 
државног суверенитета је поседовање монопола на легитимну употребу силе, а 
институционални капацитет државе мери се њеном способношћу да управља 
лојалношћу грађана, да успешно екстрахује ресурсе из друштва и да их враћа на-
траг у виду квалитетних служби. За такву државу се каже да поседује вертикал-
ни и хоризонтални легитимитет. Са друге стране, слабе државе су извор рато-
ва „треће врсте“, тј. цивилних ратова који утичу на регионалну безбедност услед 
ефекта „преливања“ или интервенција суседних земаља. Холсти конструише по-
јам state-legitimacy dilemma (дилема државног легитимитета). То је ситуација која 
се јавља у државама које покушавају силом да наметну контролу над друштвом, 
али углавном завршавају тако што губе легитимитет у процесу у којем  долази до 
отуђивања великих делова тог друштва. Овде се може запазити велика сличност 
са Позеновим схватањем државне слабости (18). Џенифер Миликен и Кит Краус 
одређују слабе државе као оне које нису у стању да осигурају јавни ред и социјал-
ну сигурност својих грађана и да задрже легитимитет (19). Слично томе, Дерик 
Бринкерхоф појам слабих држава везује за оне које су немоћне да извршавају три 
основне функције: да осигурају безбедност, задовоље основне потребе станов-
ништва на ефикасан начин и остваре легитимитет у политичком деловању (20).    

 Прво што се може приметити након подробнијег прегледа литературе је-
сте чињеница да не постоји универзално прихваћено одређење слабих држава, 
нити јасни, прецизни и свеобухватни индикатори који упућују на критеријуме 
за утврђивање карактеристика слабих држава. У складу са тим, да се закључити 
да је слаба држава релативан појам чијој се концептуализацији и операционали-
зацији може приступити на више различитих начина зависно од случаја. Зато се 
истраживачи различито оријентишу када бирају индикаторе за праћење држав-
не снаге и то ће бити предмет анализе у четвртом одељку.   

2. ЗНАЧАЈ ПРОУЧАВАЊА СЛАБИХ ДРЖАВА  
У СТУДИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ

Слабе државе су се, као нетрадиционална безбедносна претња, нашле у фо-
кусу безбедносних студија из више значајних разлога. Након Хладног рата и не-
станка биполаризма, унутар држава почели су се тражити узроци избијања кон-
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фликата и угрожавања мира на националном, регионалном и међународном 
нивоу. За разлику од неореалиста који су сву пажњу усмеравали на односе изме-
ђу великих сила, појавиле су се анализе унутрашње реалности у појединачним 
државама са циљем идентификовања узрока избијања насилних сукоба. Из тих 
анализа највише су се развила два приступа у којима су као предмет интересо-
вања посебно издвојени институцинални капацитет и квалитет односа између 
државе и грађана. Овај други приступ је означио почетак посматрања догађа-
ја са тзв. bottom-up позиције. Пажња према истраживању феномена слабих др-
жава додатно је појачана након 11. септембра 2001. јер је окружење у њима ви-
ђено као погодно тло за развој терористичких мрежа и покретање различитих 
криминалних активности. Тако су се слабе државе, осим са оружаним сукобима, 
почеле повезивати и са другим озбиљним безбедносним претњама које прева-
зилазе националне границе. Теоретичари попут Берија Бузена и Мохамеда Ајо-
ба истицали су да јаке државе нема без остварења социополитичке кохезије. Ба-
већи се проблемом слабих држава, они су наглашавали да недовољно изграђене 
државе са етнички и религијски мешовитим популацијама, које не прихватају у 
потпуности или активно поричу легитимитет постојећих власти и институци-
ја, представљају опасност за унутрашњи и регионални мир (16, 21). Ајоб је про-
блем видео далеко већим уколико постоје јаке етничко-лингвистичке или етнич-
ко-религијске споне са становништвом суседних држава (21). Овакву ситуацију 
можемо препознати у државама Западног Балкана, где фрагментација и слабе 
институције у специфичном споју стварају нестабилно унутрашње и регионал-
но окружење. Ову констатацију могуће је проверити тек након што се утврде ин-
дикатори за мерење снаге држава и направи одговарајући избор за посматрање 
случаја Западног Балкана.  

3. ИНДИКАТОРИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СНАГЕ ДРЖАВА

Концепт слабих држава врло је комплексан феномен због чега не постоји 
мањи број свеобухватних индикатора којима би се на једноставнији начин могла 
извршити операционализација појма. Из наведених одређења може се видети да 
су теоретичари фокусирани на различите аспекте у праћењу државне снаге. Нај-
чешће, у готово свим одређењима, државна снага се сагледава кроз способност 
државе да обезбеди основна јавна добра својим грађанима. То подразумева: бе-
збедност у физичком, економском и правном смислу, легитимне политичке ин-
ституције, ефикасно управљање економијом и социјално благостање. На овом 
месту биће сабрани индикатори на које упућују теоријска одређења из другог 
одељка са циљем поређења са индикаторима које су 2008. године изабрали Сузан 
Рајс и Стјуарт Патрик да би креирали индекс слабости држава у земљама у ра-
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звоју (Index of State Weakness in the Developing World). Пажња ће у једном тренут-
ку бити скренута и на 12 индикатора мерења снаге на које указује Фонд за мир, 
а који се односе на ризике од пропадања државе (Failed States Index). Поређења 
ће поткрепити тврдњу да су безбедност, ефикасне институције, успешна еконо-
мија и социјално благостање најзначајнији квалитети којима се одликују јаке др-
жаве, односно чији је дефицит главна карактеристика слабих држава. Са друге 
стране, имаћемо обиље индикатора за анализу стања држава Западног Балкана, 
а посебно оних који су од највећег значаја за сагледавање безбедности у регио-
налном оквиру.

Индикатори као резултат теоријских одређења могу се поделити у четири 
групе: 

I. индикатори који упућују на неспособност државе да осигура безбед-
ност (физичку, економску, правну, судску) за грађане на целој терито-
рији, и то: губитак делова територије; губитак монопола на легитимну 
употребу силе; одсуство социополитичке кохезије; раседне друштвене 
линије (националне, етничке, религијске, културне); употреба силе у 
обезбеђењу послушности;

II. индикатори који упућују на неефикасност институција, и то: неспо-
собност мобилизације јавности и имплементације политичких одлу-
ка; политизован и неефикасан административно-бирократски апарат; 
пропадање јавних служби; одсуство владавине права; висок ниво ко-
рупције; непоштовање грађанских права и политичких слобода;

III. индикатори који упућују на економску неразвијеност, и то: висока сто-
па незапослености; сиромаштво и оскудица; неспособност или невољ-
ност за омогућавање услова за економски развој;

IV. индикатори који упућују на неспособност пружања квалитетних услу-
га грађанима, и то: неспособност обезбеђења минимума стандарда жи-
вота; неспособност обезбеђења развоја и запошљавања; неспособност 
стварања услова за елиминацију сиромаштва.

Приликом креирања индекса државне слабости у земљама у развоју, Сузан 
Рајс и Стјуарт Патрик изабрали су следеће индикаторе (12):

I. економски – БДП по глави становника; годишњи раст БДП; неједнакост 
прихода; инфлација; способност управљања;

II. политички – ефикасност владе; владавина права; политичка партици-
пација; контрола корупције; поштовање грађанских права и слобода;

III. безбедносни – интензитет конфликата; политичка стабилност и одсу-
ство насиља; учесталост државних удара; степен кршења људских пра-
ва; захваћеност територије сукобима;
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IV. социјетални: смртност деце; завршена основна школа; неухрањеност; 
проценат популације са приступом чистој пијаћој води и санитетским 
условима; дужина животног века. 

На основу прегледа индикатора који су резултат теоријских одређења и оних 
који су послужили као основа за креирање индекса слабости држава у земља-
ма у развоју, стиче се општи закључак да је слаба држава она која је неспособна 
да испуни минимум очекивања њених грађана када је у питању безбедан живот, 
учешће у политичком одлучивању, рад и привређивање и социјално благоста-
ње. Из тог разлога слабој држави најчешће прети опасност од пропадања. О томе 
сведочи листа 12 индикатора Фонда за мир који упућују на пропадање држава, 
од којих се већина може пронаћи у горњим групама индикатора: демографски 
дисбаланс, друштвено незадовољство, неједнак развој, економска криза, делеги-
тимитет власти, распрострањеност корупције и криминалног понашања, немо-
гућност прикупљања пореза и привлачења грађанске подршке, еколошко про-
падање, одлив мозгова, губитак монопола на легитимну употребу силе на целој 
територији, ерозија политичког ауторитета за доношење колективних одлука и 
неспособност обезбеђења квалитетних јавних служби (22, 23).

Да бисмо одговорили на питање како слабе државе производе опасност од 
„преливања“ последица на суседне земље, градећи при томе нестабилно регио-
нално окружење, морали бисмо направити адекватан избор индикатора. За ста-
билност одређеног региона и остварење регионалне безбедности и сарадње, нај-
важније је да га сачињавају државе које су међународно признате, у којима и 
између којих не постоје територијални спорови, које су изнутра политички ста-
билне и располажу „здравим“ институцијама. На први поглед се чини јасним да 
су то квалитети којима државе Западног Балкана не располажу, делом или у це-
лини. У наредном делу рада биће сагледани индикатори слабости држава овог ре-
гиона, што ће нам отворити врата за анализу безбедности на регионалном нивоу.

4. ИНДИКАТОРИ СЛАБОСТИ ДРЖАВА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И 
ПОСЛЕДИЦЕ ПО РЕГИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ

Западни Балкан је кованица којом је практично означен неинтегрисани део 
Европе у ЕУ и, са изузетком Албаније, чине га државе које су настале распадом 
бивше Југославије (без Словеније). Када су Бери Бузен и Оле Вејвер правили де-
таљну студију о специфичностима различитих региона у свету и безбедносним 
питањима која у њима преовладавају, као главни безбедносни проблем овог ре-
гиона уочене су слабе државе из више разлога. Идентификовани су аспекти сла-
бих држава који су по ауторима најзабрињавајући: бројне раседне друштвене 
линије (етничке, националне, религијске, културне); проблематично питање на-



Ивана ВЕЛИЧКОВСКИ

112

ционалног идентитета; сукоби у троуглу (попут сукоба Бошњака, Срба и Хрва-
та) који лако могу захватити већи број држава истовремено; неизвесна судбина 
БиХ, државне заједнице Србије и Црне Горе и Косова; питање албанске нацио-
налне мањине у јужној Србији и Македонији; стално присутна опасност од но-
вих етно-територијалних конфликата; зависност од спољних актера у одржа-
вању мира; борба елита за моћ унутар држава; корупција и слабост државних 
институција и организовани криминал као препрека економском развоју. Као 
највећи безбедносни проблеми за регион издвојени су протекторати БиХ и Ко-
сово и ситуација у Македонији, а као главно безбедносно питање у том смислу 
постављено је питање времена у ком ће се страни актери ангажовати у региону 
и шта би се догодило уколико би се они повукли (24). Ако узмемо у обзир да је 
књига објављена 2003. године, могли бисмо да констатујемо да су промене у току 
12 протеклих година „мршаве“ у смислу суштинских промена које би доприне-
ле трајној стабилизацији региона (осамостаљење Црне Горе и улазак Хрватске у 
ЕУ свакако се не убрајају у ред таквих промена). Државе Западног Балкана су и 
даље слабе, а та слабост се изражава кроз различите димензије – од нерешених 
територијалних питања и протектората, преко етничке нетрпељивости и недо-
статка легитимитета политичких власти, све до економске заосталости и неква-
литетних јавних служби. У наставку ће бити размотрени индикатори слабости 
држава Западног Балкана и последице њихове међусобне интеракције по реги-
оналну безбедност.

Први веома уочљив проблем држава Западног Балкана повезан је са грани-
цама и територијалним интегритетом. Полагање права на територије суседа од-
увек је представљало „јабуку раздора“ на овом релативно малом простору који 
одликује измешаност нација. Честе промене граница биле су готово уобичаје-
на појава ако се посматра дуг временски период, од смена различитих царста-
ва, преко развоја националних држава, све до данас. Територијални спорови су 
врло присутни, почев од оних ситних који вуку корене од несугласица око раз-
граничења након распада Југославије, па све до оних крупних који се тичу ства-
рања нових националних држава. Најновији је свакако косовски пример. Косово 
jе самопрокламованом независношћу остварило признање већине држава све-
та, иако функционише као протекторат. У регионалном оквиру, Србија сматра 
Косовo саставним делом своје територије и оспорава му суверенитет и незави-
сност. Посредовање ЕУ за сада доприноси покушају мирног решавања косовског 
питања, посебно опстанка српске заједнице на северу Косова, али то још увек 
није гаранција трајног мира. Овај случај отвара друга нерешена питања у реги-
ону, од којих је највеће оно које се тиче опстанка БиХ која за сада, такође, функ-
ционише као протекторат, у присуству и под присмотром међународне заједни-
це. Друго значајно питање које покреће косовски преседан односи се на то како 
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ће се у будућности понашати бројна албанска национална мањина на југу Срби-
је, али и у западној Македонији која је већ једном претрпела „албанску буру“ и 
успела да, макар за неко време, очува територијалну целовитост земље Охрид-
ским споразумом.  

Проблем држава на овом простору да очувају територијални интегритет и 
суверенитет одувек је био двојак. Са једне стране, оне нису у очима свих својих 
грађана уживале слику легитимних представника њихових интереса. Отежава-
јућа околност у том смислу биле су етничке и религијске везе са становништвом 
суседних држава. Са друге стране, оне никада нису биле способне да створе јаке 
институције које би биле моћне да остваре утицај у целокупном друштву, да ин-
тегришу грађане, да им понуде јасну перспективу развоја и изграде сопствени 
имиџ заштитника физичке, економске, правне и безбедности у сваком другом 
смислу. Измешаност различитих етничко-културних и религијских група на 
овом простору спречавала је од самог почетка стварање националних држава 
чије би политичке и етничке границе биле компатибилне (25). Ипак тежња за 
тим никада није престала, а последице активности у том правцу биле су вели-
ке трагедије на свим странама и неизбрисива мржња. Оптерећеност прошло-
шћу, ратном историјом, страдањима, нетрпељивошћу и анатагонизмом, посебно 
спречава БиХ да оствари унутрашњу кохезију. Политичка елита у БиХ је потпу-
но разједињена. Састављена од два ентитета, она има исто толико националних 
програма који немају ничег заједничког осим жеље за потпуном самосталношћу 
у доношењу одлука. Како дуго прижељкиваног компромиса у БиХ нема, трајно 
и одрживо решење за опстанак заједничке државе се не назире (26). Све чешће 
најаве референдума у Републици Српској о опстанку у оквирима заједничке др-
жаве показују да се није ни најмање одмакло у прихватању заједничких инсти-
туција као легитимних у оба ентитета (27). У изјави актуелног председника Ре-
публике Српске да „не постоји нико у Српској ко се не би сложио са тезом да је 
неминовно да Република Српска и Србија једног дана на неки начин буду исто у 
државно-правном и политичком смислу (28)“, може се наслутити могућност бу-
дућих територијалних промена што би несумњиво изазвало нове регионалне су-
кобе и у потпуности угрозило регионални мир. Решење за трајан мир у региону 
било би најпре креирање и реализовање озбиљних развојних националних про-
грама, а затим регионална сарадња која би помогла повезивање и економско на-
предовање. Међутим, ствари ту уопште не стоје добро. 

Државе Западног Балкана су са распадом Југославије започеле процес поли-
тичке и економске транзиције који је и дан-данас далеко од довршеног. Демо-
кратске институције, наводно, постоје, али најмање у интересу грађана. Основ-
ни проблем институција у западнобалканским државама је висока корупција. О 
степену корупције у државама Западног Балкана могу се извући закључци из по-
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датака који су резултат годишњег индекса перцепције корупције (The Corruption 
Perception Index of Transparency International) у свету. На скали од 0 (високо ко-
румпиране) до 100 (некорумпиране), све државе Западног Балкана су у прошлој 
2014. биле у доњој половини. На листи од 175 држава узетих у обзир, Хрватска је 
била на 61. месту. Македонија је била на 64. позицији, Црна Гора на 76, Србија на 
78, БиХ на 80, а најгоре рангирани били су Албанија и Косово (које је укључено у 
ову анализу као засебна држава) који су делили 110. позицију (29). Кратка анали-
за ових података показује чињеницу да се Албанија, упркос својој хомогености, 
према степену корупције државних институција сврстава у ред веома слабих 
држава. Корумпиране институције нису способне да пруже адекватну заштиту 
права и слобода грађана, нити да понуде завидну перспективу. Насиље изазва-
но незадовољством албанских грађана већ је једном ескалирало (1997), а судећи 
по тренутном стању није искључено да се то поново деси (25). Са друге стране, 
чак се и Хрватска која је сада чланица ЕУ и за коју се, такође, може констатовати 
релативна хомогеност (иако ју је остварила погромом и протеривањем), налази 
прилично високо на скали корупције. Ако се у обзир узме да је у Хрватској ко-
рупција распрострањена од врха власти и да је животни стандард хрватских гра-
ђана, према извештајима Еуростата, међу најнижима у ЕУ, тешко да би се за ову 
земљу (иако тренутно политички и економски најуспешнијој од свих западно-
балканских) могло рећи да се убраја у ред институционално јаких (30). Проблем 
са корупцијом је велики јер иде руку подруку са организованим криминалом. 
Та спрега чини врло тешком борбу (ако је уопште има) против ових друштве-
них аномалија и има веома штетан утицај на могућности стварања тако потреб-
не социополитичке кохезије у западнобалканским државама. Распрострањеност 
корупције најчешће води слому поверења и урушавању легитимитета државних 
институција у очима грађана (31).  

Да корумпиране институције немају капацитет да делују у интересу грађана 
довољно говоре економски подаци из претходне године. Економски раст у свим 
државама Западног Балкана у прошлој години био је минималан или у паду, што 
се поклопило са претходним предвиђањима Светске банке. Према њеним по-
дацима, највишу стопу раста остварила је Македонија, али то је (као што ће се у 
даљој анализи показати) сасвим недовољно за знатније побољшање укупне еко-
номске ситуације у тој земљи (32, 33, 34). Уместо навођења сувопарних подата-
ка, направићемо само неколико поређења. Словенија са два милиона становни-
ка остварила је БДП у висини од скоро 50 милијарди долара, а Србија са седам 
милиона становника око 44 милијарде. Са друге стране, Македонија и Косово са 
приближно истим бројем становника, као и Словенија остварили су БДП од све-
га 11,3 и 7,3 милијарде долара. На листи Светске банке државе Западног Балкана 
су се према висини БДП ниско котирале и заузимале су позиције од 78 (Хрват-
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ска) до чак 148. места (Косово) (35). Повезано са тим, у свим државама Запад-
ног Балкана веома је низак БДП по глави становника. На листи европских зема-
ља, оне су према овом мерилу на самом дну. Чак и Хрватска која остварује много 
већи БДП по глави становника од свих других земаља региона (13 хиљада дола-
ра) у оквиру ЕУ, према овом критеријуму, успешнија је само од Румуније и Бу-
гарске (36). На светској листи заузима 76. позицију, док се остале државе реги-
она крећу од 102. позиције (Црна Гора са више од седам хиљада долара) до 135. 
(Косово са четири хиљаде долара по глави становника). Овде опет можемо да на-
правимо поређење са Словенијом која остварује 23 хиљаде долара по глави ста-
новника годишње (37).

Ове цифре ће много јасније показати капацитетe држава Западног Балкана да 
задовољe основне потребе својих грађана када се доведу у везу са стопом неза-
послености. Према подацима Међународног монетарног фонда, државе региона 
имају не само константне већ и растуће проблеме на тржишту рада које каракте-
рише висока незапосленост. Њихове стопе незапослености су међу највишим у 
Европи (38). Чак се и Хрватска, која је у нешто бољој позицији према овом кри-
теријуму у односу на све остале западнобалканске државе, сврстава у групу зе-
маља ЕУ (после Грчке, Шпаније и Кипра) које имају највише стопе незапосле-
ности измерене средином 2015. године (39). Проценат младих незапослених је 
у 2015. у свим државама Западног Балкана попримио огромне размере. Највећа 
незапосленост међу младима је у БиХ, где износи 57,9%. Ситуација у свим оста-
лим земљама региона није ништа боља. У просеку је свака друга млада особа (до 
25 година старости) незапослена. Македонија је одмах иза БиХ са 53%. У Цр-
ној Гори је незапосленост младих 45,3%, у Србији 43%, у Албанији 24%, а у Хр-
ватској чак 43,1%. Ако се ове цифре упореде са просеком у ЕУ који износи 21,9 
процената, могу се констатовати најмање две ствари. Прво, да су државе Запад-
ног Балкана економски веома слабе јер не могу да апсорбују радну снагу. И дру-
го, да је образовни систем лош јер су државне институције неодговорне по пи-
тању оспособљавања младих који би били конкурентни на тржишту рада (40, 
41). Проблем незапослености младих посебно је истакао високи званичник Ми-
нистарства спољних послова Немачке, Михаел Рот. У интервјуу за Дојче веле он 
је нагласио да понашање омладине, која окреће леђа својим домовинама, пока-
зује да је целом региону хитно потребан масиван социоекономски програм. Та-
кав програм би укључивао инфраструктурно регионално повезивање и размах 
приватних иницијатива, али је оценио да је то немогуће без одлучне борбе про-
тив корупције и квалитетног рада влада у региону и осталих органа власти (42).       

На овом месту ће укратко бити размотрен још један критеријум за мерење 
снаге државе, а то је политичка стабилност. Тренутна дешавања у Црној Гори из-
ражена у виду протеста против актуелне владе, као и мајски протести у Македо-
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нији нешто раније у овој години указују на чињеницу да политичке институци-
је у овим државама не одговарају на адекватан начин потребама својих грађана. 
Исказивање незадовољства на улицама уместо примене демократске процеду-
ре избора не говори у прилог политичкој стабилности. Тежња за одржањем на 
власти садашњег црногорског и македонског режима значи хватање за сламку у 
одсуству напретка по питању политичких и економских реформи. То указује на 
чињеницу да се на Балкану упорно задржавају ауторитарне владе, које уз помоћ 
квазидемократских институција вешто заобилазе озбиљне реформе.  

Индексом држава са ризиком од пропадања креираним од стране Фонда за 
мир у 2013. години је, на основу већ поменутих 12 индикатора (социјеталних, 
економских, политичких и безбедносних), оцењена стабилност у 178 држава 
света на скали од веома нестабилних са озбиљним показатељима за узбуну (very 
high alert), до веома одрживих (very sustainable). Земље Западног Балкана нашле 
су се у три незавидне групе. БиХ и Србија у групи у којој се захтева висока опре-
зност, Македонија и Албанија у групи у којој се захтева опрезност, а Црна Гора и 
Хрватска у групи држава које су оцењене као мање стабилне (43). 

На основу изнетих података, могли бисмо закључити да су државе Западног 
Балкана слабе и да се суочавају с великим бројем проблема, од нерешених тери-
торијалних питања, преко неразвијених и неодговорних државних институција, 
све до економске заосталости и ниског животног стандарда. Све то их спречава 
да се изнутра учврсте и трајно отклоне претњу од избијања грађанских нереда и 
сукоба. Ратна прошлост, неуспешна транзиција и корумпиране институције до-
веле су до осиромашења грађана чије се накупљено незадовољство лако може 
испољити у виду насиља. Ако узмемо у обзир да је регионално окружење оптере-
ћено ратним наслеђем и мржњом, насиље условљено политичким и економским 
факторима могло би да изазове нове етничке тензије. Зато лоше функционисање 
државних институција може бити директан узрок распламсавања регионалних 
сукоба. Осим етничких сукоба, постоји низ других нетрадиционалних безбед-
носних претњи које се повезују са слабим државама. Пошто нису биле предмет 
анализе, овде ће само узгред бити поменуте две претње које озбиљно окупирају 
пажњу академске јавности, организовани криминал и тероризам. Као што смо 
видели у анализи, државе Западног Балкана су економски неразвијене, заоста-
ле за модерним капиталистичким државама и сиромашне. Због високих стопа 
незапослености и неспособности да понуде перспективу својим грађанима, оне 
лако могу постати „легла“ терориста и различитих криминалних група. Број-
на истраживања показују да то више није само могућност. Развоју ових претњи 
погодују порозне границе, политичка нестабилност и корумпираност власти и 
институција. Како су сви ови услови присутни на Западном Балкану, јасно је да 
државе региона немају капацитет да се супротставе овим претњама. Без разма-
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трања бројних последица које оне могу да изазову, може се констатовати да све-
укупна унутрашња ситуација у државама овог региона има потенцијал да угро-
зи регионалну безбедност гледано на дужи рок.  

ЗАКЉУЧАК

Ова студија је започета с претпоставком да су државе Западног Балкана слабе 
и развијена са детаљним прегледом литературе у којој је проучаван феномен сла-
бих држава. Послуживши се теоријским одређењима и индикаторима на које су 
она указивала, поступно смо дошли до закључка да државе проучаваног регио-
на заиста јесу слабе, и то двојако. Које год теоријско полазиште одабрали, инсти-
туционалистичко или идеационо, резултати показују изражену слабост ових ре-
лативно младих независних и „зависних“ држава. Упркос њиховој државничкој 
„младости“, у њима су се нагомилали бројни озбиљни проблеми. Неки постоје 
од самог формирања, док су се други развијали временом као резултат различи-
тих фактора – унутрашњих, регионалних и системских. Избор и анализа разли-
читих индикатора показали су да државе региона у овом тренутку немају капа-
цитет да на адекватан начин одговоре потребама својих грађана и остваре преко 
потребан унутрашњи консензус. Због тога сукоби услед политичког и економ-
ског незадовољства лако могу да се претворе у етничке конфликте ако се има у 
виду не тако далека ратна прошлост и још увек нерешени проблеми као наслеђе 
те прошлости. Резултати ове студије показују да државе Западног Балкана, упр-
кос свим интервенцијама страних актера које овде нису биле предмет анализе, 
пате од хроничног мањка институционалног капацитета и социополитичке ко-
хезије што на дужи рок може произвести нове сукобе у региону.
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SUMMARY

Focus of this research is directed on conceptualization of the weak states, identification 
of all relevant indicators and application of theoretical knowledge on one specific case – 
Western Balkans – with main object to notice and explain the most important indica-
tors of weakness of Western Balkans countries which in their mutual interaction can 
threaten regional security and stability. In the introduction weak states are presented 
briefly as a nontraditional threat to security on all levels (internal, regional and system-
ic). In the second part of this research two most common approaches to weak states in 
the theory of international relations and security studies, institutional and ideational 
approach, are presented. On one place the most relevant determinations of weak states 
are collected, which is important from at least two reasons. First, they enable insight 
into a number of indicators which are a good ground for theoretical discusion and sec-
ond, these determinations should present relatively reliable ground for empirical study 
of state strength. In the third part the importance of studing weak states in the theory of 
international relations and security studies is explained. In the fourth part all indicators 
from theoretical determinations are collected. In the fifth and last part of this research 
complete attention is on the indicators of weakness of Western Balkans countries with 
main object to confirm the initial thesis that this countries are weak and that they pro-
duce a threat to regional peace in their mutual interaction. 
Key words: weak states, institutional theoretical approach, ideational theoretical ap-
proach, weak states indicators, regional security, Western Balkans
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ГРАЂАНСКИ СУКОБИ У ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ: 
СИРОМАШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА И УЗРОК

Сажетак: Циљ овог рада је представљање најзначајнијих налаза теоријских 
радова и емпиријских истраживања који тематизују повезаност сиромаштва 
и грађанских сукоба. Најпре се испитује на који начин и у којем обиму грађан-
ски сукоби имају потенцијал за генерисање или продубљивање сиромаштва у 
друштву. У наставку, испитује се сиромаштво као директан или индиректан 
покретач грађанских сукоба. У раду је фокус на представљању природе везе 
ове две појаве, као и препознавању и анализи основних механизама путем 
којих утичу једна на другу, али и импликацијама које произлазе из њиховог 
односа.
Кључне речи: грађански сукоби, сиромаштво, ефекти сукоба, незадовољство, 
похлепа

УВОД

Сиромаштво и сукоби су појаве које прате читав развој људске цивили-
зације и одувек су биле предмет интересовања мислилаца, филозофа, тео-
ретичара. Међутим, тек се релативно скоро у академској заједници појавило 
интересовање за научно утемељено изучавање њихове повезаности. Хладно-
ратовска парадигма, у којој је углавном било места за односе између држава 
и војне претње које су из тога произлазиле, доминирала је свим расправама 
о сукобима. Тек са падом Берлинског зида долази до појачаног интересовања 
за грађанске сукобе као мултидимензионалне појаве које имају вишеструке и 
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сложене узроке, као и за сиромаштво које добија своје место у агенди безбедно-
сних претњи како на националном, тако и на глобалном нивоу.

Почевши од средине деведесетих година 20. века, све је више радова који те-
матизују везу између сиромаштва и конфликата, који су посвећени испитивању 
измењене природе сукоба у савременом свету и начину и обиму у којем сирома-
штво можемо сматрати узроком и ефектом сукоба. Стога је основни циљ који се 
жели постићи у овом раду пружање систематичног увида у досадaшња теоријска 
сазнања, као и главне резултате емпиријских истраживања који проблематизи-
ју однос сиромаштва и грађанских сукоба и начине на који се ова веза испољава.

Сиромаштво, неразвијеност и високи нивои неједнакости представљају зна-
чајан фактор ризика за избијање грађанских сукоба. Са друге стране, сукоби су 
саставни део једног друштва и наносе широк спектар економских и социјалних 
губитака, који између осталог, чине државу, друштвене групе и појединце подло-
жним беди и сиромаштву. Овај проблем је нарочито озбиљан по земље Трећег 
света у којима више милиона људи живи по стандардима који се могу описати 
само као потпуна беда. Најсиромашнији у развијеним земљама имају и неколи-
ко пута веће приходе од онога што важи као просек у земљама у развоју.1 Земље 
глобалног Југа представљају кобну комбинацију сукоба и небезбедности, што 
њихове становнике гура све дубље у сиромаштво. Сиромаштво је, заузврат, део 
зачараног круга који подстиче и продужава грађанске сукобе у Најмање разви-
јеним земљама (LDC) (1). Стога и не изненађује да је велики број истраживања 
посвећен изучавању тешке ситуације у овим државама, као основ за разумевање 
односа сиромаштва и грађанских сукоба.

У најширем смислу, предмет овог рада је испитивање везе између сиромаштва 
и грађанских сукоба. Две сложене појаве, сиромаштво и грађански сукоб, пробле-
матизовани су и доведени у везу са циљем испитивања евентуалне каузалне по-
везаности. Прво, испитује се на који начин и у којем обиму грађански сукоб има 
ефекте на генерисање или продубљивање сиромаштва. Друго, испитује се сирома-
штво као директан или индиректан покретач грађанских сукоба. Досадашња ис-
траживачка пракса се углавном базирала на два објашњења настанка сукобa. To су 
незадовољство (grievance)2, 3, 4, 5 и похлепа (greed). 6, 7, 8, 9, 10

Иако је каузални однос између сиромаштва и грађанских сукоба далеко од 
једноставног, постојећа литература и налази емпиријских истраживања сугери-
шу да је ова веза изузетно снажна и двосмерна. И сукоби и сиромаштво су мул-
тидимензионалне појаве, чији су параметри променљиви, просторно и времен-
ски, не само у оквиру различитих друштава већ и у оквиру различитих развојних 
етапа једног друштва. На ово снажо утичу и карактеристике и односи који влада-
ју у једном друштву, који условљавају варијације у испољавању повезаности си-
ромаштва и грађанских сукоба. 
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Рад је организован тако што су најпре приказани механизми путем којих из-
бијање грађанског сукоба утиче на појаву и/или продубљивање сиромаштва у 
друштву. Након тога разматран је начин на који сиромаштво директно допри-
носи генерисању грађанских сукоба или представља један од основних чинила-
ца, који у највећој мери доприноси њиховом избијању и ексалацији насиља међу 
супротстављеним групама. На крају је изведена синтеза основних налаза и глав-
них импликација које произлазе из природе односа сиромаштва и грађанских 
сукоба.

1. ГРАЂАНСКИ СУКОБИ  
КАО ЧИНИЛАЦ НАСТАНКА СИРОМАШТВА

О претпоставци да сукоб изазива сиромаштво, у академској заједници, углав-
ном постоји сагласност. Иако ова идеја није нова, све донедавно, делом због по-
тешкоћа прикупљања поузданих података у току трајања сукоба, доминирали 
су првенствено „дескриптивни описи трошкова сукоба“.11 Тако да ће тек ана-
литички радови, настали деведесетих година 20. века понудити свеобухватни-
је разумевање последица сукоба на целокупно друштво, политику и економију. 
Интегрисањем развојне и безбедносне агенде постаје јасно, како Марк Дафилд 
истиче, да „...не само да су сиромаштво и неразвијеност повезани са сукобом, 
већ да сам сукоб, који уништава развојна средства и друштвени капитал, до-
приноси компликацији сиромаштва и продубљивању неразвијености“.12 Тако-
ђе, јављају се анализе последица сукоба на различитим нивоима и из различитих 
перспектива што је, све заједно, омогућило расветљавање комплексне и изнијан-
сиране везе која постоји између сиромаштва и грађанских сукоба. 

Утицаји сукоба варирају у зависности од природе, трајања и фазе сукоба и 
економских и друштвених услова који постоје у датом контексту. Међутим, Год-
хенд11 истиче да хронични унутрашњи ратови вероватно изазивају хронично 
сиромаштво (2). Сиромашна друштва суочавају се с великим ризиком да остану 
заробљена у зачараном кругу сукоба и сиромаштва без наде за ефикасно решење. 

1.1 МАКРОЕФЕКТИ СУКОБА НА ИЗАЗИВАЊЕ И/ИЛИ 
ПРОДУБЉИВАЊЕ СИРОМАШТВА

Макроефекти сукоба односе се на огромне губитке које сукоб наноси еконо-
мији, друштву и политичком систему у целини. Држава је дубоко обликована су-
кобом и у екстремним случајевима рат води колапсу државе. У другим случаје-
вима, демократске институције и процеси угрожени су као резултат систематске 
прерасподеле моћи, богатства и силе. Сукоб, нарочито у земљама у развоју, до-
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води до успоравања демократске транзиције, угрожавања владавине права и по-
већаног утицаја војног фактора на процес доношења одлука. „Од Сијера Леонеа 
до Таџикистана и Индонезије, грађански рат је распрострањен у земљама које 
пате од дуготрајног сиромаштва или од лоших економских услова. Ови сукоби 
су исцрпли већ осиромашене националне ресурсе и даље сакате крхке економи-
је најсиромашнијих земаља света... Они, такође, могу да се прелију у суседне зе-
мље, погоршају нестабилности у региону, и захтевају скупе војне интервенције 
страних сила“.13

 Сукоб угрожава финансијске институције и нормално функционисање тр-
жишта. Долази до пада прихода по глави становника, производње хране и из-
воза, пада инвестиција, државних прихода и расхода. Негативни утицај на про-
изводњу хране води повећању зависности од увоза и помоћи у храни. Ерозија 
јавних услуга доприноси хроничним проблемима јавног здравља и ширењу за-
разних болести.11 Како се конфликт продужава, организовано насиље обликује 
економију. Капацитети државе да пружи основне јавне услуге, попут здравља и 
образовања, знатно су смањени.

Са елиминисањем прилика на тржишту рада, конфликт продубљује сиро-
маштво: вероватно је да ће створити више хронично сиромашних (у смислу 
повећања вероватноће дуготрајног остајања у екстремном сиромаштву, као и 
скраћивања живота оних чији је опстанак загарантован само слабо плаћеним 
сезонским/привремени пољопривредним најамним пословима). Док сукоб води 
онемогућавању функционисања регуларног тржишта, дотле може да створи тр-
жиште рада за потребе сукоба на врло насилан начин. Ратне економске актив-
ности, попут „алувијалног дијамантског рударства, рударства и трговине колта-
ном, производње дрвне грађе итд.“, стварају потражњу за радном снагом. Такве 
активности на тржишту рада могу да обезбеде очајнички потребне прилике за 
преживљавање, али они обично одржавају нехумане услове рада.14

Сукоб подразумева прерасподелу и расходе ресурса како би се покрили тро-
шкови вођења сукоба. Диверзија расхода може да смањи капитал и текућу по-
трошњу за социјални и економски сектор, укључујући превоз и комуникације. 
Насилни сукоб, такође, директно наноси штету инфраструктури.14 Оштећени 
путеви, железнице и мостови, продубљују сиромаштво ограничавајући покре-
тљивост, повећавајући оскудицу робе широке потрошње и подижући њихове 
цене док тржишта чине мање доступним.

Последице сукоба у појединим деловима афричког континента толико су 
озбиљне да су избрисале достигнућа деценија економског и друштвеног разво-
ја. Оружани сукоби подразумевају комплетну економску парализу, огромне со-
цијалне трошкове и трауме, политичку нестабилност и дезинтеграцију, као и 
озбиљну деградацију животне средине.15
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1.2 МИКРОЕФЕКТИ СУКОБА НА ИЗАЗИВАЊЕ И/ИЛИ 
ПРОДУБЉИВАЊЕ СИРОМАШТВА

Микроефекти сукоба одосе се на то како сукоб директно и индиректно пога-
ђа особе, породице, домаћинства и друштвене групе. Сукоб има директан утицај 
на становништво проузрокујући страдање, повреде, инвлидитет, расељавање. 
Насилни сукоби се разликују од осталих потреса по својој намерно рушилач-
кој природи, укључујући намерно уништавање стратегија преживљавања као 
што су друштвене мреже и породичне везе, пољопривредна добра, обрадиво зе-
мљиште итд. Стога имају знатан утицај на економски статус и појединаца и до-
маћинстава услед губитка средстава, ограниченог приступа примарној роби и 
услугама и прекида или губитка средстава за живот. Насиље убија или расеља-
ва популацију, често ограничавајући средства домаћинствима за запошљавање 
и зараду.16

Процеси насиља утичу на економски положај домаћинстава кроз директне 
и индиректне материјалне, људске, социјалне, политичке и културне трансфор-
мације. Директни ефекти укључују промену састава домаћинства услед убијања, 
повреда и регрутације бораца, промене економског статуса домаћинства услед 
уништавања средстава за издржавање и ефеката изазаваних насилним расеља-
вањем и миграцијом. Индиректни ефекти односе се на ускраћивање прилика за 
запошљавање, као и смањено благостање домаћинстава услед краха економског 
система.17 Ови исходи насиља често су довољни да домаћинства и особе, који 
то нису били пре сукоба, постану сиромашни у току или након сукоба, а да прет-
ходно рањива домаћинства гурну у екстремне форме сиромаштва.

Прекид и уништавање инфраструктуре изазвани насиљем често резултира-
ју великим редукцијама капацитета државе да пружи услуге као што су здрав-
ство и едукација. Знатно смањење јавних услуга појачава даљу неспособност до-
маћинстава да се ослоне на државу у временима кризе. Смањена издвајања за 
школство често имају дугорочне негативне последице на људски капитал. При-
ступ школама може бити ограничен и безбедносним страховима породица које 
се брину од излагања своје деце насиљу. Што се утицаја на здравље тиче, ору-
жани сукоби често воде војним и цивилним жртвама, повредама, болестима и 
озбиљним психолошким оштећењима оних који су укључени у борбе, оних који 
живе у ратом разореним заједницама и расељене популације. Грађански сукоби 
су често чврсто повезани са повећањем смрти деце и мајки, већим размерама не-
третираних болести, смањеном исхраном итд.16

 Сукоб директно утиче на животни стандард људи, уништавајући им домо-
ве и радна места, производећи велики број интерно расељених и избеглих лица 
принуђених да се боре за голи опстанак. Ускраћујући великом делу становни-
штва економске шансе, унутрашњни сукоб може водити зачараном кругу ра-
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сељавања и сиромаштва од којих је тешко побећи. Када су људи принуђени да 
беже, обољења повезана са сиромаштвом као што су неухрањеност и разне бо-
лести, неминовно их прате.15

Хронично сиромаштво у условима сукоба има тенденцију да се преноси са 
генерације на генерацију. Последице сукоба осећају се још дуго након завршет-
ка оружаних борби, и многи који су били сиромашни током рата ће вероватно 
остати сиромашни и када наступи мир. Сукоб јасно погоршава све облике хро-
ничног сиромаштва. То чини ситуацију још гором за оне који ће провести читав 
живот у екстремном сиромаштву. Поред тога, уништавање имовине, онемогућа-
вање појединаца и приморавање људи на услове дужничког рада и неизбежног 
дуга, повећава број људи који ће вероватно пренети сиромаштво на своју децу.14 

1.3 ГРАЂАНСКИ СУКОБИ И ПРАВА ПРИСТУПА (3) 

Анализа права приступа је корисна како би се показало како различито по-
зиционирани друштвени актери управљају робом и услугaма које су кључне за 
њихово благостање. Рат може да произведе угрожавање ових права за сирома-
шне. Анализа права приступа (поседовања) тврди да постоје многи начини да 
се добије приступ и контрола над ресурсима, као што су тржишне и родбин-
ске везе. Постоје бројни начини легитимизовања таквог приступа и контроле не 
само кроз формалан правни систем већ путем обичајног права, друштвених кон-
венција и норми. Природа и правила сваког политичког и економског система 
одређују ко може да има шта у систему. Права приступа неке особе стога ће за-
висити од правних, политичких, економских и друштвених услова у друштву и 
положаја особе у њему. Право приступа је ствар и права (закона) и моћи, и тиче 
се стварног процеса како људи стичу приступ ресурсима. „Ресурси су, међутим, 
ограничени и њихова расподела може да се схвати као исход процеса прегова-
рања и/или такмичења између друштвених актера са различитим приоритети-
ма и интересима“.18

Можемо разликовати неколико типова права приступа. Основна права одно-
се се на приступ ресурсима на нивоу основне породице. У условима грађанских 
сукоба постојаће повећана зависност од основних права, с обзиром на то да до-
маћинства све више теже једино да преживе. Тржишна права приступа односе 
се на права на новчану зараду, а грађанска права приступа на средства и услуге 
које обезбеђује грађанско друштво. Ове две групе права ће највероватније опа-
сти с обзиром на повећану небезбедност, недостатак мобилности и поверења. 
Јавна права обезбеђује државна власт, али ће она услед ерозије или колапса др-
жаве услед сукоба највероватније бити угрожена. Лукам и сарадници додају ка-
тегорију негативних права приступа (reverse entitlements) како би истакли како 
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оружане групе и они повезани са њима могу да присвоје добра рањивих група 
било директно снагом оружја, било индиректно путем могућности контроле тр-
жишта, хране и протока помоћи.19

Табела 1. – Врсте и садржај права приступа

Извор: Модификована табела извора и типова права приступа Verstegen S. Poverty 
and conflict: An entitlement perspective. CPN Briefing Paper. Brussels: Conflict 
Prevention Network; 2001.

Табела 2. – Трошкови сукоба – утицаји сукоба на сиромаштво

Извор: Модификована табела утицаја сукоба на сиромаштво из: Luckham R., Ah-
med I., Muggah R., White S. Conflict and poverty in sub-Saharan Africa: an 
assessment of the issues and evidence. Working Paper (No. 128). Brighton: In-
stitute for Development Studies; 2001.
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1.4 РАЗЛИЧИТЕ КАТЕГОРИЈЕ СИРОМАШНИХ ПОГОЂЕНЕ СУКОБОМ

Да небезбедност повећава сиромаштво, јасно је из свега реченог, али је овај 
утицај променљив у зависности од низа фактора попут старости, етничке при-
падности, пола и вере. Једном када се деси, сукоб може знатно да варира и изме-
ни раније постојеће односе моћи на такав начин да нове групе постану рањиве.11 
Стога се јавила потреба да се у истраживањима истакну различите последице 
које сукоб производи за различите категорије становништва.

С обзиром на то да побуњеничке групе могу бити стациониране на различи-
тим локацијама и местима, сви региони једне зeмље нису подједнако рањиви на 
последице сукоба, тј. сиромаштва као његовог ефекта. Хронично сиромаштво 
обично прати контуре сукоба и највеће је у областима где се воде борбе. Такође, 
у зависности од конкретних услова у друштву и карактеристика сукоба, постоје 
варијације у утицају сукоба из перспективе руралне – урбане средине. У многим 
сукобима мине нису само постављане на путевима и мостовима већ дуж уских 
стаза између села и дуж усева. „Мине продубљују сиромаштво тако што повећа-
вају ризик од производње, а, самим тим, делују као средство одвраћања од сеја-
ња; уништавањем имовине приморавају сиромашне да беже и постану или ин-
терно расељена лица или избеглице, често живећи у условима високе смртности 
одојчади и са мало могућности за зараду; убијајући и сакатећи људе подижу сто-
пе зависности у домаћинствима и слабе способности особа са инвалидитетом за 
производњу или најамни рад“.14

Поједине групе могу бити намерна мета побуне услед етничких, религиозних 
или језичких разлика, те су стога и одређене групе више подложне сиромаштву 
од других у зависности од односа снага на терену. Уколико су етничке, религио-
зне или мањинске групе биле предмет политичке и економске маргинализације, 
која је произвела њихово сиромаштво, вероватно је да ће сукоб додатно погор-
шати њихово стање.

Разлике се могу испољити и на међугенерацијском нивоу. Најстарији члано-
ви друштва најчешће су и најсиромашнији, с обзиром на то да су мање покрет-
ни и често остављени у случају када сукоб изазива принудно расељавање људи. 
Као и деца, и стари највише зависе од капацитета државе да обезбеди социјал-
ну заштиту, која је у условима сукоба знатно умањена (или непостојећа), a услед 
диверзификације средстава за војни сектор. Са истим проблемима суочавају се 
и особе са инвалидитетом.

Осим уништења школа, ратним дејствима или безбедносних страхова роди-
теља, деци може бити ограничен приступ школама стога што су ангажовани на 
другим активностима. Нарочито ће старија деца морати да замене одрасле му-
шкарце који су повређени, умрли или су учесници борби. Победници у сукобу 
могу да ограниче приступ образовању за поражене кроз ограничење уписа на 
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неке нивое образовања и/или разликовати школе по одређеним критеријуми-
ма.16

 Икуство рата није исто за мушкарце и жене. Са једне стране, сиромашне 
жене изложеније су актима сексуалног насиља. У појединим случајевима и жене 
се прикључују побуњеницима и учествују у борбеним дејствима како би прежи-
веле у условима већ дубоко укорењеног сиромаштва. Међутим, у већини случа-
јева, проституција је стратегија преживљавања за многе жене и девојчице, што 
обично има домино ефекат кроз ширење заразних болести и смртност одојча-
ди (4). Са друге стране, услед раног регрутовања, дечаци раније напуштају шко-
лу него девојчице.

Нарочито су услед сукоба подложни сиромаштву избеглице и интерно ра-
сељена лица која, осим што пате од недостатка средстава и запослења, могу да 
продубе сиромаштво у пределима у које су дошли путем обарања цене рада. Из-
беглице из конфликтних подручја и расељено становништво сврставају се нај-
већим делом међу оне који живе у условима најтеже социоекономске искључе-
ности и депривације.16

Сиромашни, укључујући интерно расељена лица, сиромашне жене, незашти-
ћена деца и стари нису способни да се заштите од оружаног сукоба. Ове катего-
рије становништва су стога више изложене ризику да постану сиромашне као 
последица утицаја сукоба. Нарочито су угрожене оне друштвене групе које су 
биле сиромашне и пре сукоба, што њихову могућност да изађу из сиромаштва 
након што борбе престану, чини још тежим.

2. СИРОМАШТВО КАО ЧИНИЛАЦ  
НАСТАНКА ГРАЂАНСКИХ СУКОБА

Док у литератури постоји некаква сагласност да грађански сукоби имају ве-
лики утицај на сиромаштво, дотле је претпоставка о сиромаштву као генерато-
ру грађанских сукоба предмет оштрих расправа. Истраживачи указују на то да 
сиромаштво најнепосредније доприноси ескалацији насиља у друштву. У већи-
ни су, ипак они, који се ограђују о ове тврдње и пре се одлучују за објашњење да 
комбинација различитих чинилаца, међу којима сиромаштво заузима значајно 
место, у различитим условима може иницирати грађански сукоб. Иако је мало 
оних који сматрају да сиромаштво само по себи изазива сукоб, све је више истра-
живања која истичу значај сиромаштва и његових димензија као чинилаца који 
у одређеним условима могу повећати вероватноћу избијања грађанских сукоба.

Постојећи теоријски радови и емпиријска истраживања обично разликују 
два основна објашњења узрока грађанских сукоба. То су претпоставка о незадо-
вољству (grievance) и претпоставка о похлепи (greed).
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2.1 НЕЗАДОВОЉСТВО (GRIEVANCE) КАО ОБЈАШЊЕЊЕ  
НАСТАНКА ГРАЂАНСКИХ СУКОБА

Теза о незадовољству претпоставља да социјално незадовољство и фрустра-
ције животним условима могу бити окидачи конфликта. Френсис Стјуарт2 у 
књизи Хоризонталне неједнакости и сукоб (Horizontal Inequalities and Conflict) 
излаже идеју да су хоризонталне неједнакости – неједнакости економских, дру-
штвених и политичких димензија или културног статуса између група – снажни 
узроци насилних сукоба. Пошто се грађански сукоби, пре свега, воде између гру-
па, групни мотиви, озлојеђеност и амбиција представљају мотивацију за прибе-
гавање насиљу.20 Сиромаштво, неразвијеност и изражене неједнакости стварају 
услове за политизацију незадовољства21. Тед Роберт Гар3 истиче да незадовољ-
ство које произлази из перцепције релативне депривације представља главни 
услов учешћа у колективном насиљу. Ово је нарочито изражено ако се сирома-
штво подудара са етничким, религиозним, језичким и регионалним границама. 
Тензије могу да ескалирају у оружани сукоб по принципу механизма фрустраци-
ја – агресија. Марк Дафилд12 описује кључни мотив учествовања у сукобу „као 
вентил за ослобађање од фрустрација и мржње сиромашних према систему од 
кога немају ни заштиту, ни користи“.

Иако сиромаштво можда само по себи није довољно да изазове насиље, оно 
представља снажан извор осећања „отуђења, експлоатације и зависности“ што 
заузврат може произвести грађански сукоб.4 У ситуацијама где има мало изво-
ра прихода, придруживање војним групацијама може да представља „стратегију 
преживљавања“. Насиље може бити привлачно јер нуди могућност да се повра-
ти осећај моћи и статуса. Може да утиче на промену односа моћи што има опојну 
привлачност за младиће са дубоко укорењеном одбојношћу ка успостављеном 
поретку. Побуњеничке групе нуде социјалну мобилност и могућност стицања 
лидерских позиција.11

Неспособност режима да обезбеди економска и политичка добра виђено је 
као извор релативне депривације међу становништвом. „Под релативном депри-
вацијом подразумева се раскорак очекиваног и стварног нивоа добара и услова 
живота и уопштено, незадовољство радом владе и отуђење од политичког систе-
ма“.22 У концептуалном моделу Јухе Овинен, релативна депривација има извор 
у лошим економским перформансама, етничкој доминацији, урбанизацији, по-
литичком ауторитаризму и ниском степену економског развоја. Вероватноћа да 
релативна депривација изазове политички конфликт је велика утолико уколико 
је животна средина погодна за мобилизацију ресурса за колективну акцију. Мо-
билизација ресурса, са друге стране, зависна је од нивоа економског развоја, ур-
банизације, традиције сукоба, војне централизације и типа политичког режима.
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У раду „Сиромаштво, неједнакост и сукоб“ Рави Канбур истиче да су за разу-
мевање везе између сукоба и сиромаштва кључне међугрупне димензије неједна-
кости.5 Уколико се разлике у приходима преклопе са постојећим структуралним 
поделама на основу касте, региона, етничке, верске или расне припадности, уто-
лико може доћи до ескалације тензија и сукоба у друштву. Незадовољство може 
бити повезано са економским факторима попут: „системске економске дискри-
минације према разним групама, засноване на етнолингвистичким и религиј-
ским разликама; дискриминаторског трошења јавних средстава међу групама; 
неједнаког приступа бенефицијама“.23

Сузан Верстеген18 сматра да у самој сржи сукоба стоји низ фактора: неравно-
тежа политичких, социоекономских и културних шанси међу различитим гру-
пама; недостатак демократског легитимитета и ефикасне власти; непостојање 
активног грађанског друштва; и одсуство ефикасних механизама за ненасилно 
руковођење групним интересима. У пракси пак постоји мало доказа о ситуаци-
јама где социоекономске неједнакости или културне разлике саме по себи до-
воде до сукоба. Стога, уместо трагања за кључним узроцима грађанских суко-
ба пажњу треба усмерити на ескалацију сукоба која се манифестује кроз групну 
идентификацију и мобилизацију. Неспособност државе да временом препозна 
захтеве група и расподели расположиве ресуре једнако међу свима представља 
важан индикатор потенцијалне ескалације сукоба, нарочито у ситуацијама где 
су хоризонталне групне неједнакости већ велике.

„Када захтеви за ресурсе превазилазе снабдевање, када се њихова расподела 
доживљава као неправедна, и када тензије постоје поводом тога да ли их треба 
третирати као права или робу, јавна фрустрација може изазвати грађански раз-
дор“.24 Поред тога, елите могу бити у искушењу да манипулишу оскудним ре-
сурсима контролишући их за своје потребе, или да би наградили одређене гру-
пе. Оскудица је често резултат и велике неједнакости у богатству, која је готово 
увек кључни фактор за избијање сукоба у сиромашним областима.

Наравно, друштвено незадовољство само по себи не води аутоматски наси-
љу, и искључене или обесправљене групе се не покрећу увек спонтано. Сирома-
шни можда неће видети једни друге као неког са ким деле заједничке разлоге или 
идентитет. „Штавише, отворен сукоб са владајућим елитама носи висок ризик 
за људе који имају мало имовине или снажне социополитичке везе, а ово опет 
захтева и ресурсе који они немају“.25 Тако да је у неким случајевима веза изме-
ђу социјалног незадовољства и сиромаштва више индиректна и незадовољство 
генерисано хроничним сиромаштвом служи као основа за регрутацију и моби-
лизацију маса.

Велике популације младих у друштву, које се суочавају са незапосленошћу, 
представљају потенцијално „погонско гориво“ сукоба. Незапосленост утолико 
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изазива незадовољство уколико су очекивања висока услед већих стопа обра-
зовања. Слично овоме, незадовољство утолико расте уколико су могућности да 
се утиче на политички систем и достигне статус елите ограничене. Ако су мла-
ди људи у већем обиму изван тржишта рада, може доћи до генерисања незадо-
вољства. Ако је способност тржишта да апсорбује изненадни вишак младих који 
траже посао ограничена, број незапослених и фрустрираних младих људи рас-
те. Велике групације младих ће утолико нарочито бити погођене незапослено-
шћу уколико се она поклапа са периодима тешких економских криза, што их до-
датно може подстаћи да своје незадовољство изразе кроз отоворено насиље.26

2.2 ПОХЛЕПА (GREED) КАО ОБЈАШЊЕЊЕ НАСТАНКА 
ГРАЂАНСКИХ СУКОБА

Група политичких економиста на челу са Полом Колијером (Н. Самбанис, И. 
Елбадави, А. Хофлер), развиће тезу под називом: похлепа насупрот незадовољ-
ству (greed versus grievances). Овој поставци је претходио низ квантитативних 
студија о економским узроцима грађанског рата чији су налази показали да су 
висина прихода по глави становника и богатство ресурсима кључне варијабле 
које утичу на вероватноћу избијања сукоба.6,8 На основу налаза својих истра-
живања аутори закључују да су сиромашне и неразвијене земље (нарочито ре-
гион Субсахарске Африке) посебно склоне грађанским сукобима. Резултати до 
којих су дошли указују на то да земље у којима се не води рат карактерише при-
ход по глави становника који је више од пет пута већи него у земљама где се води 
рат.6

У делу Похлепа и незадовољство у грађанском рату Колијер и Хофлер7 преи-
спитују тезу о томе да су грађански сукоби подстакнути незадовољством. Према 
њима, грађански ратови се воде када су побуњеничке групе финансијски способ-
не, а побуна изводљива. Стога је могућност пљачке та која детерминише ризик 
од сукоба; побуњенике мотивише похлепа, тако да се побуна дешава када је мо-
гуће извући користи од рата. Опортунитетни трошкови грађанског сукоба из 
перспективе потенцијалних побуњеника су релативно ниски у сиромашним зе-
мљама са ниским нивоима прихода. Истовремено, владе сиромашних земаља до-
живљавају се као најмање способне да се одбране од побуне што додатно повећа-
ва вероватноћу избијања грађанског сукоба.8 При томе, земље које имају знатан 
удео свог прихода (БДП) од извоза сировина радикално су више изложене ри-
зику од сукоба. Стога је сиромаштво у условима обиља природних ресурса пре 
него сиромаштво подстакнуто незадовољством, иницијатор сукоба.27

Дакле, да би до побуне дошло, она мора бити финансијски и војно изводљива, 
што значи да побуњеници морају бити плаћени, а војна опрема купљена. Док у 
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већини земаља постоје неке групе које желе да прибегну оружаном сукобу за по-
стизање својих циљева, само у малом подскупу ових земаља побуњеници запра-
во имају изворе финансирања и војну опрему да то учине. Побуњеници су, пре-
ма томе, виђени као рационални актери, и грађански рат је „резултат необичних 
услова који омогућавају пословној организацији – побуњеничкој групи – да оп-
стане током веома дугог периода насилног сукоба“.9

Фиронова и Лаитинова10 интерпретација је нешто другачија: они, такође, 
трагају за оним што чини побуну изводљивом и привлачном, али се фокусирају 
на недостатак државних капацитета да спречи и угуши побуну. Тако да је сиро-
машна, слаба држава рањива на побуну. У њиховој анализи, важне детерминан-
те односа моћи између државе и побуњеника укључују: да ли је држава одскоро 
независна (и даље рањива); политичку нестабилност; велику популацију; зави-
сност од нафте. Они нарочито истичу важност ниских прихода по глави станов-
ника и високу стопу незапослености што омогућава регрутовање младих му-
шкараца. Придружујући се побуњеничким групама, млади мушкарци утолико 
могу стећи приступ храни и створити себи прилику за пљачку и нове механизме 
моћи уколико су на страни која побеђује.10 Уколико нема алтернативе у одно-
су на незапосленост и сиромаштво, утолико је већа вероватноћа прикључивања 
побуни као начину стицања прихода. Са друге стране, рат продубљује сирома-
штво због своје деструктивности: на овај начин настаје зачарани круг сирома-
штво–сукоб–сиромаштво.28 

Колијер је нашао да индикатори незадовољства попут неједнакости средста-
ва и прихода не представљају факторе ризика. Основна претпоставка коју засту-
пају ови истраживачи јесте да, упркос етничкој припадности, сиромаштво по-
сматрано кроз низак приход по глави становника носи снажан и велики ризик 
од грађанског сукоба. Етничка и религијска разуђеност, у ствари, редукује ризик 
од избијања сукоба. Колијер сматра да је незадовољство у анализи грађанских 
сукоба заступљено јер сами побуњеници помоћу дискурса незадовољства желе 
да сакрију свој прави мотив, а то је похлепа. Побуњеници се суочавају са неко-
лико изазова: финансирање побуне, мобилизација и кохезија. Да би мобилиса-
ли становништво, треба им разлог, а да би одржали кохезију, треба им снажан 
групни идентитет. Прво, сиромаштво и осећање неправде могу да се искористе 
за мобилизацију обесправљених група и легитимизацију насиља. Друго, побу-
њене групе користе мреже друштвеног капитала, засноване на групној припад-
ности како би изградиле групни идентитет и кохезију.

Касније ће Колијер29 у раду „Више од похлепе и незадовољства: изводљивост 
и грађански рат“ допунити и преиспитати првобитне ставове и створити хипо-
тезу изводљивости која каже ће се грађански рат утолико десити уколико је из-
водљив без обзира на мотивацију. Финансијска и војна одрживост побуне су не-
опходни услови за то. 
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***

Ипак, постоје и схватања да незадовољство и похлепа нису толико далеко 
и дијаметрално супротстављени концепти. Дејвид Кин30 у чланку „Похлепа и 
незадовољство“ критикује ова два концепта и сматра да се не могу посматрати 
одвојено. Аргумент похлепе тежи да се фокусира на економске агенде и ту посто-
ји опасност да „политику изгура из приче“. Џонатан Годхенд11 сматра да „мада 
је мотив похлепе убедљив, рећи да је сукоб само последица похлепе може имати 
погрешне политичке импликације... Другим речима, похлепа се може користити 
како би се игнорисале неправде“. У одређеној мери постоји сагласност да похле-
па јесте важна у одржавању рата, али је ово прилично другачије када је у питању 
кључни узрок. Ова два концепта углавном постоје симултано и треба истражи-
вати њихов синергијски однос.

 Недостатак анализе политичких економиста садржан је у томе што не увиђа-
ју важност значења које људи придају догађајима, институцијама, политикама, 
мотивима, тј. на који начин актери додељују значење актима насиља и побуне. 
Годхенд наглашава да је важно на који начин групе перципирају своје сирома-
штво. Потенцијал за избијање сукоба зависи у одређеној мери од перцепције си-
ромашних о економској неправди. Да ли ће се незадовољство трансформисати у 
насиље, зависи од нивоа организације незадовољних група. Стога је, уместо при-
ступа или/или, када говоримо о похлепи и незадовољству, боље покушати разу-
мети њихову интеракцију и синергију. Морају се испитати процеси путем којих 
похлепа често генерише незадовољство и побуну. На много начина перцепција 
похлепе маргинализованих група је та која је окидач насилних сукоба, пре него 
похлепа сама по себи.11

Насупрот томе, постоје схватања да, ако су незадовољство и неједнакости 
толико снажни узроци сукоба, онда би сукоби били далеко учесталији. „У том 
случају бисмо очекивали велики сукоб на североистоку Бразила пре него рас-
прострањене мање конфликте и свакодневно насиље са којима се суочавају си-
ромашни“.14

Иако расправу о незадовољству и похлепи сматра за добру полазну тачку ана-
лизе грађанских сукоба, Мансуб Муршхед истиче да је за објашњење сукоба ви-
соког нивоа интензитета потребно нешто више – слабост или крах друштвеног 
уговора. Државе погођене сукобом имају историју слабих друштвених угово-
ра (или једног снажног уговора који је уништен). Ове слабости су „углавном на-
слеђе колонијализма, које је институционализовало механизме који фавори-
зују досељенике, а не аутохтоно становништво; омогућило поделу и владавину 
која фаворизује једну етничку групу; успоставило контролу тржишта како би се 
створиле ренте у корист досељеника на рачун локалног становништва; омогући-
ло експропријацију земљишних и ресурсних ренти“.23 Резултат овога је акуму-
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лација и интензивирање незадовољства дискриминисаних чланова друштва, с 
обзиром на то да услед слабости или непостојања друштвени уговор ово незадо-
вољство не може да каналише мирним средствима.

ЗАКЉУЧАК

Постоји снажна подршка вези између грађанских сукоба и сиромаштва. Како 
истиче Мигел,31 „У ствари, веза сиромаштво – насиље вероватно је међу најсна-
жнијим налазима у растућем броју истраживања који испитује узроке грађан-
ског рата“. Међутим, треба узети у обзир да грађански сукоби имају много узро-
ка. Постоје различити скупови разлога који изазивају различите сукобе и који 
се заснивају на специфичним историјским, политичким и економским околно-
стима. Изоловање и утврђивање утицаја само одређених чинилаца на изазива-
ње комплексног друштвеног феномена као што је сукоб веома је тешко. Траже-
ње кључних узрока може имати ограничену вредност с обзиром на то да се сукоб 
може мењати кроз време. Такође, током сукоба утицај и динамика насиља су 
комплексни: варирају просторно и временски, често на врло различитим ниво-
има. Стога је изазов разумевање на који начин сиромаштво може да интерреагу-
је са низом осталих фактора у одређеном контексту и у одређеном тренутку да 
изазове насилан сукоб. 

Из овога проистиче да адекватно разумевање природе односа између грађан-
ског сукоба и сиромаштва захтева прецизно одређивање ова два појма и основ-
них димензија и индикатора на основу којих можемо закључивати о њиховом 
узајамном односу. И сиромаштво и грађански сукоби су вишеслојни друштвени 
проблеми. Веза ове две појаве је комплексна и немогуће ју је прецизно дефини-
сати. Јасно је да не постоји један експланаторни оквир и да једнодимензионална 
објашњења имају ограничену вредност. Најизбалансираније процене говоре у 
прилог двостраној узрочности – са једне стране, сиромашне земље су више изло-
жене грађанском сукобу,; са друге, сиромаштво је, такође, највероватнији исход 
грађанског сукоба. 

Истраживачи овом проблему приступају са различитих аналитичких нивоа. 
Једни теже да глобално представе природу везе између сиромаштва и грађанског 
сукоба, као две комплексне појаве које утичу једна на другу. Други се опредељују 
за микрониво анализе и у центар свог истраживања стављају појединца, дома-
ћинство, те испитују које импликације односа сукоба и сиромаштва произлазе 
на овом нивоу. Трећи тежиште стављају на групну динамику и начине на који ра-
зличите друштвене групе реагују и/или су погођене сиромаштвом, грађанским 
сукобом или њиховим међуодносом.

Грађански сукоб има вишеструко негативно дејство на појаву и продубљива-
ње сиромаштва, утичући деструктивно на појединце, домаћинства, групе, као и 
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друштво и државу у целини. Конфликти у земљама са ниским приходима чине 
редукцију сиромаштва тежом, пошто није само развој заостао већ се новац за со-
цијална издвајања користе за војне сврхе, те су у том смислу сиромашни диспро-
порционално погођени сукобом.23 Међутим, искључивим стављањем фокуса на 
трошкове сукоба, постоји опасност да се не уочи могућност одређених група да 
профитирају од сукоба и да рат у појединим случајевима може, такође, да има и 
позитивне ефекте на друштво. Стога анализирати утицаје сукоба само кроз уни-
штавање, сиромаштво и људе као жртве, представља само једну страну медаље 
ефеката које сукоб има у друштву. „Неки могу профитирати од насиља пљачком, 
други редистрибуцијом имовине током сукоба, трећи од привилегованог при-
ступа тржишту и политичким институцијама услед пружања подршке побед-
ничкој страни током и након сукоба“.17

 Истовремено, вероватно ће постојати низ интерактивних снага које утичу 
на појаву или продубљивање сиромаштва. Иако је било покушаја да се иденти-
фикује директна каузална веза између грађанског сукоба и сиромаштва, у прак-
си је тешко раздвојити шта је ефекат сукоба, а шта резултат већих друштвених 
промена. Није могуће у потпуности раздвојити утицај рата од других утицаја у 
друштву.

Постоји неколико објашњења како сукоб може утицати на повећање ризика 
од грађанског сукоба. Међутим, постоје и становишта која тврде да не постоји 
снажна узрочна веза између сиромаштва и сукоба. Има сиромашних земаља које 
су релативно стабилне. Истовремено, „средње развијени региони, попут Балка-
на, подлегли су насиљу“.12 Ова веза је обично представљена у смислу да у сиро-
машним земљама постоји велики ризик од сукоба. Другим речима, сиромаштво 
и други видови неразвијености, иако можда аутоматски не воде сукобу, носе са 
собом висок ризик од изазивања насиља. Сиромаштво и сукоби су повезани од-
носом вероватноће. Са друге стране, само насиље компликује и продубљује си-
ромаштво. 

Што се тиче емпиријских истраживања о економским узроцима грађанских 
сукоба, тј. похлепе као главног објашњења сиромаштва као посредног чиниоца 
који доприноси вероватноћи избијања сукоба, уочљиво је неколико проблема. 
Постоје извесне варијације у овим студијама што се тиче приступа и налаза. Оне 
се односе на разматрање тачног ефекта различитих нивоа прихода по глави ста-
новника на сукоб услед методолошких разлика, као и различитих дефиниција 
грађанских сукоба. Николас Самбанис32 истиче да су неспоразуми и неслагања 
о кодирању грађанских ратова уобичајени у литератури и доприносе разлика-
ма у налазима. Опет, плурализам у смислу методолошких приступа и података о 
сукобима омогућава тестирање ваљаности налаза. Научници су их тестирали и 
кроз анализе студија случаја и кроз компаративне анализе на националном ни-
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воу и у другим варијантама, али свуда су нашли јаку повезаност ниских прихода 
по глави становника и сукоба. Докази указују на то да ће сиромаштво изражено 
приходима утицати на трајање грађанског рата поред тога што повећава ризик 
његовог настанка.13 

Сузан Рајс и сарадници13 препоручују да будућа истраживања могу да се фо-
кусирају на слабости државе које у обзир узимају и друге варијабле осим прихо-
да по глави становника. Такође, будућа истраживања могу да расветле и друга-
чија објашњења везе сиромаштва и сукоба осим слабих државних капацитета и 
опортунитетних трошкова побуне.

Велики проблем за истраживаче грађанских ратова јесте прикупљање пода-
така у условима сукоба, као и коришћење база података. Већина истраживача 
користи или је заснивала свој рад на Корелатима рата (Correlates of War – CoW). 
Ова база представља студију 150 великих грађанских ратова и укључује 204 уче-
сника у периоду 1816–1988. године. „Унутрашњи рат је класификован као гра-
ђански рат ако: (а) је дошло до војног ангажовања, (б) национална влада је у 
време сукоба била активно укључена, (в) ефикасан отпор (мерен бројем жрта-
ва слабије у односу на јачу страну) је постојао на обе стране, (г) грађански рат је 
као последицу имао најмање 1.000 погинулих у борби“.33 Међутим, произвољан 
праг од 1.000 погинулих коју користи ова база за идентификовање грађанских 
ратова носи са собом опасност од искључивања сукоба који су велики за мале 
земље, што укључује многе афричке државе.32 Други користе базу података ору-
жаних сукоба коју су образовали Међународни институт за истраживање мира 
у Ослу и Упсала универзитет (UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset).34 Ова база 
података је транаспарентнија и јединствено бележи све сукобе са прагом од 25 
погинулих у борби годишње, што значи да класификује сукобе који имају стан-
дардни праг од 1.000 погинулих, али укључује и мање сукобе у анализу. 

Иако у садашњем тренутку постоји сагласност да сиромаштво игра велику 
улогу у изазивању грађанских сукоба, уочљиво је да постоји мало информаци-
ја или консензус изван овога, о прецизној улози коју сиромаштво има као узрок 
конфликта, као и које су то категорије сиромашних (посебно хронично или више 
пролазно сиромашни; екстремно или осредње сиромашни) које ће највероват-
није проузроковати конфликт. Ретки су теоријски радови који разликују пре-
лазно и хронично сиромаштво у контексту рата. Не знамо да ли је узрочна веза 
између сукоба и прелазног сиромаштва различита од везе између хроничног си-
ромаштва и конфликта. Анализа и налази постојећих истраживања сугеришу 
потребу за детаљнијим истраживањима која почињу препознавањем разлика 
међу сиромашнима и одатле покушавају да развију знања о различитим нијанса-
ма повезаности грађанских сукоба и сиромаштва (нпр. разликовање хронично 
и прелазно сиромашних; однос урбано – рурално сиромашних; разлике у одно-
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су на пол, старост, професионални статус, етничку, верску, националну припад-
ност).

НАПОМЕНЕ:

1. Least Developed Countires (LDC) УН одређује као земље које имају нај-
неповољније вредности индекса социоекономског развоја и најнижи ин-
декс људског развоја (Human Development Index). Реч је о 48 земаља, од 
којих су две трећине афричке државе.  Dostupno na:  http://www.un.org/en/
development/desa/policy/cdp/ldc_info.shtml. 

2. Као пример наводи грађански рат у Сијера Леонеу, где је ратна економи-
ја играла велику улогу, те су се борци трудили да траје што дуже да би до-
шли до веће користи.

3. Треба правити разлику између права приступа (entitlement) и права 
(rights). Права се са једне стране, односе на законска права, тј. права која 
извршава држава. Право једне стране претпоставља обавезу друге да по-
штује то право, стога оно није више од апстрактног признавања потражи-
вања. Право приступа, са друге стране, је практично право и односи се на 
легитимно и ефективно потраживање. Њега треба посматрати у контек-
сту односа моћи. Оно представља везу између субјекта и ресурса. Нечије 
право приступа зависи од свих права која та особа има у односу на друге 
и других у односу на њега, али и од политичког, друштвеног, економског 
и правног окружења.18

4. Кристофер Крамер14 истиче како је, на пример, стравично сиромаштво у 
источном Конгу гурнуло многе жене и девојке да се баве проституцијом, 
у замену за храну, склониште, новац или школарину.
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CIVIL CONFLICTS IN DEVELOPING COUNTIRES: POVERTY AS A CON-
SEQUENCE AND A CAUSE

SUMMARY

The purpose of this paper is to present the most significant findings of theoretical works 
and empirical studies that problematize links between poverty and civil conflicts. First, 
it examines the way and extent to which civil conflicts have the potential to generate 
or deepen poverty in society. Next, it examines the direct or indirect contribution of 
poverty to the causation of civil conflicts. The main focus is on addressing the nature 
of relation between these two phenomena, as well as the identification and analysis of 
the basic mechanisms through which they influence each other, and the implications 
arising out of their relationship.
Key words: civil conflicts, poverty, impacts of conflicts, grievance, greed
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БОРЦИ ИЗ СРБИЈЕ У РАТУ У СИРИЈИ –  
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Сажетак: Предмет истраживања овог текста је проблем повратка српских др-
жављана из рата у Сирији. Пажња је усмерена и на анализу понашања поврат-
ника са конфликтног подручја. Централни део рада односи се на инкримина-
цију, неучествовање на страним ратиштима без сагласности матичне државе. 
Приказане су добре праксе земаља ЕУ и скициране смернице за смањење 
евентуалних штетних ефеката који би могли настати након њиховог повра-
тка у матичну државу. Све већи број људи одлази у Сирију да ратује како би 
пружили подршку побуњеницима у борби против режима. Међутим, иако се 
проблем страних бораца не манифестује само њиховим повратком, аутори су 
у раду указали само на проблем који настаје приликом повратка ових људи 
у матичну земљу. Управо је циљ рада да прикаже значај овог проблема и дa 
препоруке за евентуално умањење негативних последица. Као могуће опције 
које актери у конкретној држави предузимају приликом повратка страних бо-
раца, а на основу досадашњих истраживања и актуелних политика неколи-
ко држава, укључујући и Републику Србију, дата су три предлога: кривично 
гоњење, мирна интеграција и одузимање држављанства. На основу анализе, 
дат је предлог да су најбоље мере које Србија треба да предузме комбинација 
кривичног гоњења и мирне интеграције.
Кључне речи: рат у Сирији, страни борци, повратници, тероризам, Република 
Србија
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УВОД

У децембру 2010. године почела је серија догађаја који ће касније постати по-
знати под називом Арапско пролеће.1 Реч је о таласу протеста и нереда који су 
захватили један број земаља Арапске лиге. Велики протести догодили су се у 
Алжиру, Кувајту, Ираку и Јордану, а до ескалације насиља дошло је у Бахреину 
и Сирији, док су се промене режима догодиле у Тунису, Египту, Либији и Јеме-
ну. У Сирији су ови грађански нереди прерасли у грађански рат када је у марту 
2011. године сиријска влада покушала да угуши нереде оружаном силом [2]. Још 
у раној фази конфликт је привукао велики број страних бораца који су се при-
дружили Слободној војсци Сирије и Ал-Нусра фронту којем је била подређена и 
Исламска држава Ирака и Леванта. Међутим, убрзо након тога Исламска држава 
се осамостаљује и у лето 2014. године заузима огромна пространства у Ираку и 
Сирији. На тај начин, практично, ирачко-сиријска граница престаје да постоји, 
а грађански ратови који су засебно беснели у тим земљама претварају се у реги-
оналан рат који сваким даном броји све више жртава. Специфичност ових суко-
ба огледа се у великом броју страних бораца који се крећу у оба правца – долазе 
и одлазе са конфликтног подручја. Сама чињеница да се борци, који се углав-
ном перципирају као екстремни исламисти, враћају у матичну државу, изазива 
опречна мишљења. С обзиром на то да је и одређени број грађана Србије оти-
шао на страна ратишта, између осталог, и у Сирију, у домаћој јавности се поја-
вљује бојазан да ће након њиховог повратка бити вршени терористички напади. 
Због тога, неопходно је да се овај, не тако нови феномен, сагледа из свих аспека-
та и тиме лакше процени опасност како би држава ефикасно одговорила на по-
тенцијалну претњу. 

1. ПОЈАМ СТРАНОГ БОРЦА

Феномен страних бораца (foreign fighters) није нов и није искључиво везан за 
муслимански свет. Међутим, све већи конфликти на Блиском истоку, а који су 
се догодили након совјетске инвазије на Авганистан, у највећем броју имали су 
стране борце које је инспирисала, пре свега, религија. Сам термин страни борац 
ушао је у широку употребу након 11. септембра2 јер су се многи (укључујући и 
оне са Запада) борили на страни талибана и Ал-Каиде [3]. У српској јавности се 
учестало употребљава термин џихадисти којим се означавају људи који одлазе 
да се боре у Сирији и Ираку. У академској литератури овај феномен није довољ-
но изучаван. Међутим, постоје аутори коју су свој рад усмерили у овом правцу. 
Дејвид Малет (David Malet), професор Универзитета у Колораду, истиче да ова 
појава уопште није изучавана довољно у области политичких наука [4]. Томас 
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Хегхамер (Thomas Heghammer), професор политичких наука на Универзитету у 
Ослу и специјалиста за тероризам, сматра да је главни разлог за то што страни 
борци представљају категорију која се налази између локалних побуњеника, са 
једне стране, и међународних терориста, са друге. Даље, аутор наводи да се овај 
феномен углавном проучавао у студијама тероризма и да се као такав пречесто 
повезивао са Ал-Каидом, „...иако већина страних бораца не диже авионе у ва-
здух, већ користи паравојне тактике“ [3]. 

Дејвид Малет стране борце одређује као појединце који нису становници др-
жаве у којој се придружују побуњеницима током грађанског рата [5]. Постоје 
два критеријума помоћу којих их разликује од плаћеника и од чланова приватних 
војних и безбедносних компанија. Прво, плаћенике и приватне компаније ангажују 
државе или транснационалне корпорације и њихово присуство није ограничено за-
коном. Друго, за разлику од њих, стране борце не мотивише материјална корист. Хег-
хамер, следећи Малетова одређења, уводи још четири важне карактеристике. Стра-
ни борац је агент који:

• се придружио побуни у држави и делује у оквиру њених граница
• не поседује држављанство те државе
• не припада регуларним војним снагама и
• није плаћен [3].
Иако је тешко утврдити ове критеријуме, они представљају добру основу за 

разликовање страних бораца од других насилних актера. Први критеријум пра-
ви разлику између страних бораца и међународних терориста који делују ван 
локације сукоба против оних који не учествују у сукобу. Други критеријум ис-
кључује оне који имају већ постојећу везу са конфликтом, на пример, грађанин 
државе у дијаспори или протерани побуњеник. Трећи критеријум искључује 
плаћене војнике признатих војних снага. Четврти критеријум искључује плаће-
нике који учествују у рату због новца [3].3 Хегхамер, заједно са Џефом Колганом 
(Jeff Colgan) на предавању „Исламски страни борци: концепт и подаци“ (Islamic 
Foreign Fighters: Concept and Data) даје нешто другачије одређење, где страни бор-
ци могу бити плаћени, али им то није примарна мотивација за учешће у сукобу. 
„Страни борци нису отворено подржани од државе; делују у земљама које нису 
њихове; користе побуњеничке тактике како би постигли своје циљеве; њихов 
примарни циљ је да збаце владу/окупатора; и њихова примарна мотивација је 
идеолошка, а не материјална [6].“

Silafo (Cilluffo), Kozens (Cozzens) и Рансторп (Ranstorp) дефинишу стране 
борце „као насилне екстремисте који напуштају западне земље с аспирацијом 
да се обуче или да оружано делују против немуслиманских фракција у џихади-
стичким зонама конфликта [5].“ Иако ова дефиниција пружа ближе одређење 
страних бораца, она има извесне недостатке. Прво, нејасно је да ли аутори стра-
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ним борцима придају екстремистичка обележја као датост, без обзира на њихову 
улогу у конфликту или се ова карактеристика приписује њима под претпостав-
ком да у сукобу наступају екстремно. Друго, означава искључиво земље Запада 
као земље порекла страних бораца, иако је познато да је број страних бораца из 
незападних земаља већи од него са Запада. Треће, активности џихадиста или 
других страних бораца на ратишту нису искључиво везане за обуку и оружани 
сукоб, већ се те активности могу огледати и у ненасилном доприносу борби. Че-
тврто, искуства из Сирије и Ирака показују да се страни борци не боре искљу-
чиво против немуслимана, већ се боре и против других муслиманских фракци-
ја. Пета замерка се односи на ограниченост дефиниције јер се феномен страних 
бораца везује искључиво за исламски фундументализам посматран из перспек-
тиве Запада.

Такође је важно поменути и појам страни терористички борац (Foreign 
terrorist fighters). Овакво одређење налази се у Резолуцији 2178 Савета безбед-
ности, где се наводи да су то „особе које путују у државу која није држава њихо-
вог пребивалишта или националности како би починиле, планирале, припрема-
ле или суделовале у вршењу аката тероризма, односно изводиле, похађале или 
суделовале у терористичкој обуци, укључујући и обуку за деловање у контексту 
оружаних сукоба [7].

Међународно хуманитарно право разликује међународне конфликте и неме-
ђународне конфликте. У већини случајева страни борци су активни у немеђуна-
родним сукобима који представљају борбу између регуларних владиних снага и 
невладиних оружаних снага, без обзира на то да ли стране у сукобу подржавају 
неки трећи ентитети.4 У том смислу, сукоби у Ираку и Сирији могу се класифи-
ковати као немееђународни конфликти. С обзиром на то да се већина страних 
бораца у овим државама прикључује невладиним снагама (углавном ИД и Ал- 
Нусра фронту), поставља се питање да ли се ове групе могу класификовати као 
стране у конфликту, где се као један од критеријума односи на организованост 
групе. У том смислу, ИД и Ал-Нусра фронт довољно су организовани да буду 
означени као стране у сукобу, док, са друге стране, крше правила и обичаје рата. 
Стога су УН донеле резолуцију 2178, где се појам страни борац искључиво од-
носи на особе које долазе иностранства, а које су се придружиле, сада већ теро-
ристичким организацијама – Исламској држави, Ал Нусра фронту и Ал-Каиди.

Сумирајући различита одређења, уочавамо да се страни борци углавном пои-
стовећују са терористима, али и да се прави јасна дистинкција између њих и плаће-
ника, мотивисаних материјалном користи. 
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2. БРОЈНОСТ И ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРЕТЊА

Од почетка грађанског рата, у Сирију одлази велики број страних државља-
на који се као добровољци ангажују у борбама које се воде на територији ове 
државе. Према подацима и проценама Вашингтонског института за политику 
Блиског истока (Washington Institute for Near East Policy), у првој половини 2012. 
године између 700 и 1.400 страних бораца било је укључено у поменути сукоб, 
што је тада чинило 4–7% од укупног броја бораца [9]. У августу 2013. године 
Шмит и Бернард, новинари истраживачи Њујорк тајмса износе податак да је у 
Сирији број страних бораца порастао на 6.000. Ови новинари наводе и да је број 
страних бораца који одлазе у Сирију знатно већи него што је то био случај за вре-
ме америчке окупације Ирака [10]. Извештај Питера Р. Нојмана, директора Ме-
ђународног центра за студије радикализације и политичког насиља на Кингс ко-
леџу (The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence), 
објављен у јануару 2015. године, указује на број од 4.000 бораца само из Запад-
не Европе, док према њиховим проценама, укупан број страних бораца у Сирији 
износи око 20.730. Ова цифра, према Нојмановом истраживању, премашује број 
страних бораца у Авганистанском рату осамдесетих година 20. века [11].

Иако су поменуте процене о броју страних бораца прилично непрецизне, по-
датак није занемарљив. С тим у вези, поставља се питање колико српских држа-
вљана ратује у Сирији. Цифре варирају и није могуће приказати апсолутно про-
верљиве податке. У извештају Међународног центра за студије радикализације 
и политичког насиља наводи се да је из Србије у Сирију отишло између 50 и 70 
добровољаца који се боре на страни побуњеника [11]. Директор Безбедносно-
информативне агенције (БИА), Александар Ђорђевић, изјавио је да је, према по-
дацима ове агенције, око 25 држављана Србије отишло у Сирију [12]. Министар 
унутрашњих послова Републике Србије, Небојша Стефановић, тврди да је у Си-
рију и Ирак отишло 30-ак држављана и да их је барем 10 настрадало [13]. Треба 
узети у обзир и број добровољаца из околних земаља нашег региона који се боре 
у поменутим конфликтима. Разлог томе је реална могућност сарадње и спрово-
ђења заједничких активности повратника, без обзира на матичну државу. 

Утврђено је да се већина страних бораца придружује групама као што су 
Исламска држава или Ал-Нусра фронт [5]. Уједињене нације и Европска унија 
су ове две организације ставиле на списак организација које се сматрају терори-
стичким, због својих метода рада и циљева.5
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3. ПРОФИЛ ПРОСЕЧНОГ СТРАНОГ БОРЦА И РАДИКАЛИЗАЦИЈА

Због непостојања (прецизних) података, тешко је утврдити психолошки про-
фил просечног борца који из Србије одлази у Сирију и Ирак. Постојање адекват-
не анализе свакако би допринело ефикаснијем превентивном деловању држав-
них органа. Међутим, таква анализа психолошког профила још увек не постоји. 
И директор БИА је изјавио да се не може дефинисати психолошки профил ти-
пичног српског борца [14]. Анализирајући социјална обележја терориста, Жи-
ваљевић и Југовић, позивајући се на податке из полицијских евиденција, истичу 
да су терористи најчешће млађи људи, до 25 година, вишег образовања и из имућ-
них слојева друштва који се девијантно понашају, а често су и уживаоци наркотика 
[15]. Међутим, овај податак не имплицира нужно и карактеристике људи који одла-
зе у Сирију и Ирак. 

Међу свим страним борцима, свакако, има ветерана који су се борили и на 
другим ратиштима, али има и особа који се не уклапају у овај профил (млад, не-
запослен или студент, без животне перспективе и амбиције). У Сирију одлазе 
људи свих старосних структура, са криминалном прошлошћу и без криминал-
не прошлости, већином мушкарци, али има и случајева где су одлазиле и жене, 
па и читаве породице. Неки су и раније били повезивани са исламским екстре-
мизмом, док постоје и појединци за које се сматрало да нису ни у каквој вези са 
екстремистима [5]. На основу ових информација могу се извући три закључка. 
Прво, ова појава погађа ширу заједницу и није ограничена на само одређен круг 
људи, па мере које је потребно спровести морају бити свеобухватне и вишеди-
мензионалне. Друго, немају сви борци криминалну прошлост која би провајде-
рима безбедности олакшала њихово евидентирање. Треће, потребно је правити 
јасну дистинкцију између бораца и терориста не само у погледу одређења већ и 
профила личности. Последње представља највећи изазов. Борци који одлазе у 
Сирију и Ирак ипак се поистовећују са терористима из разлога придруживања 
терористичким организацијама.

Такође, многи аутори истичу да се ова категорија људи може променити на 
ратишту. Наиме, аутори наводе да док бораве тамо они се могу повезати са дру-
гим борцима и терористима не само из региона већ и са борцима из других зе-
маља. Ово се не односи само на борце из арапских земаља већ и на остале мусли-
манске борце [16]. Такође, боравком у Сирији и Ираку, стичу вештине руковања 
оружјем и пролазе тактичке обуке, али се сусрећу и са идеолошко-религијским 
догматизовањима, а све у циљу оспособљавања за учешће у рату. Ова карактери-
стика умногоме доприноси тенденцији радикализације страних бораца. Ради-
кализација страних бораца не подразумева (али и не искључује) могућност из-
вршавања терористичких или других субверзивних активности по повратку. Са 
друге стране, последњи догађаји у Француској, Кувајту и Тунису6 показују да је 
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радикализација присутна и без одласка на ратиште, а тероризам реална претња. 
У том случају, могу се јавити и други извори радикализације као што је, на при-
мер, интернет.

Даље, постоји и могућност придруживања некој групи или формирање нове 
групе која ће вршити терористичке активности [16]. Због тога треба имати у 
виду и утицај страних бораца који манифестују у својим заједницама, а најчешће 
по повратку из Сирије и Ирака. Стога је могућност искоришћавања тог утица-
ја за спровођење радикализације у тим заједницама и регрутовања нових теро-
риста или бораца додатно олакшано. Са друге стране, тај утицај се може иско-
ристити како би се спроводио антиактивизам, односно да уместо регрутације 
спроводе антиекстремистичке активности.

Најкраће речено, немогућност идентификовања просечног профила страног 
борца, као и потешкоће у појмовном разграничењу отежавају рад провајдера бе-
збедности. Са друге стране, делотворна пропаганда не само да мотивише људе 
да одлазе у рат већ подстиче домаће држављане да изводе терористичке нападе.

4. МОГУЋИ СЦЕНАРИЈИ НАКОН ПОВРАТКА СТРАНИХ БОРАЦА 
СА РАТИШТА

Томас Хегхамер, у веома опширном истраживању које је спровео, установио 
је да на девет особа које оду да се боре у иностранство једна се врати са намером 
да врши нападе код куће [18]. Да бисмо добили одговор на питање колики ризик 
по друштво представља повратак страног борца у матичну државу, неопходно је 
дати одговор на следећа питања:

• да ли је заиста боравио у Сирији
• који је разлог његовог одласка у Сирију
• које активности је спроводио у Сирији, места тих активности и његови са-

учесници
• који је разлог повратка из Сирије
• где се вратио и
• какву улогу има у друштву по повратку [9].
Многе владине агенције и органи за борбу против тероризма земаља Западне 

Европе имају потешкоћа у вођењу евиденције о томе где се налазе борци из њи-
хових земаља, у којој јединици ратују, као и број отишлих и погинулих грађана 
[9]. Тренутно у Србији овај проблем није доминантан (у односу на поједине зе-
мље) јер, према бројним проценама, релативно мали број држављана Србије ра-
тује у иностранству.

Сарадници Међународног центра за противтероризам у Хагу, у свом раду 
„Путеви страних бораца: политичке опције и њихове (не)намерне последице“ 
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(Pathways of Foreign Fighters: Policy Options and Their (Un)Intended Consequences), 
дају схему која приказује могуће правце деловања страних бораца по напушта-
њу Сирије. Поменута схема резултат је истраживања понашања страних бора-
ца након повратка са ратишта, који је представљен у њиховом претходном раду 
„Повратак страних бораца: случај Авганистана, Босне и Сомалије“ (Returning 
Western foreign fighters: The case of Afghanistan, Bosnia and Somalia). Оваква илу-
страција представља могуће опције кроз које може проћи појединац, под прет-
поставком да је већ напустио конфликтну зону у Сирији/Ираку. У раду ће се узе-
ти у обзир само сценарији која се односе на њихов повратак (болдирана поља).

Графикон бр. 1 – Могући сценарији приликом напуштања конфликтне зоне [19] 
Извор: Reed A, Zuijdewijn JR, Bakker E. Pathways of Foreign Fighters: Policy Options and Their (Un)In-

tended Consequences. Policy Brief. The Hague: International Center for Counter-Terrorism; 2015.

Од оног тренутка када се појединац врати у матичну земљу има два избора: 
мирну интеграцију у друштво или спровођење терористичких активности. Из 
перспективе државе, мирна интеграција је једина прихватљива опција. Међу-
тим, ова опција има три различита пута којим бивши борац може да пође:

1) Први случај је да појединац постаје активиста. Он не постаје насилан, али 
представља индиректну претњу безбедности. У овом случају он, као ветеран џи-
хада, има велики углед у екстремистичкој заједници који искоришћава како би 
ширио екстремистичке идеје и створио услов за радикализацију потенцијалних 
нових бораца. Такође, његове активности могу подстаћи антиисламско располо-
жење ширег становништва (муслиманске) државе/региона, што се може пози-
тивно одразити на процес радикализације.

2) У другом случају, може постати неактиван јер више не учествује ни у ка-
квим активностима везаних за џихад, већ наставља са својим животом.

3) У трећем случају, појединац може постати контраактивиста. Бивши борац 
може постати разочаран, одбацити своје радикалне ставове и окренути се про-
тив својих бивших сабораца, тако што ће говорити против џихадистичких иде-
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ја. С обзиром на то да имају веома велики утицај у радикалним круговима јер су 
учествовали у џихаду, они представљају кључно оружје у борби против радика-
лизације и регрутовања нових бораца [19]. Државни органи треба да промови-
шу и усавршавају начине и методе којима се подстиче контраактивизам, и то из 
најмање два разлога. Прво, организовање бројних предавања, јавних трибина 
или давање било каквог публицитета контраактивистима може бити фактор од-
враћања потенцијалних бораца, нарочито међу малолетницима. Друго, контра-
активисти могу пружити подршку другим бившим борцима да се реинтегришу 
или да постану контраактивисти.

Друга опција коју повратник може одабрати јесте спровођење терористичких 
активности, што представља највећи страх свих држава. Главну бригу предста-
вља стечена вештина у руковању оружјем, као и могућност додатне радикализа-
ције током боравка у конфликтној зони. Иако већина страних бораца не пред-
ставља директну претњу када се врати, напади на Јеврејски музеј у Бриселу маја 
2014. и размена ватре са полицијом у белгијском граду Вервјеу јануара 2015. го-
дине показују колико реалне ове претње могу бити [20]. Ендру Паркер (Andrew 
Parker), директор британске МИ5 службе, изјавио је да се домаћи држављани на 
ратишту повезују са екстремистичким групама које им говоре да када се врате у 
матичну земљу врше терористичке нападе [21]. У прилог овој тврдњи иду и број-
ни снимци страних бораца из Европе који прете својим матичним земљама. Бор-
ци нападе не морају да спроводе по наређењу, већ могу то учинити самоиниција-
тивно или као оболели од посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП). 

Алтернативна варијанта за повратнике јесте да повратак у матичну земљу ис-
користе као полазиште за спровођење терористичких напада у другим земља-
ма. Ово се може односити на ширење пропаганде, подизање новчаних средста-
ва за борбу, регрутовање нових бораца и њихово пребацивање у Сирију и Ирак. 
Међутим, као што је истакао Сет Џонс (Seth G. Jones) из Ранд корпорације, про-
блем не представљају већ познати терористи, него они непознати и неозначени 
који могу да путују без проблема у друге земље без визе [19]. На тај начин њима 
је олакшано кретање из државе у државу. Ово је нарочито опасно у случајеви-
ма када их провајдери безбедности не детектују као потенцијалне стране борце.

5. ПОЛИТИКА МЕЂУНАРОДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
И СТРАНИХ ДРЖАВА
Пораст броја људи који као борци одлазе у Сирију и Ирак изазвало је пажњу 

међународних организација, пре свега Уједињених нација, да предузму нове или 
унапреде већ постојеће мере према овој појави и екстремизму уопште.

Тако је Савет безбедности Уједињених нација (УН) донео обавезујућу Резо-
луцију 2178 која земља чланица тражи да њихова законодавства, путовање са 
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циљем борбе у страним ратовима, учини кажњивим, као и да повећају међусоб-
ну сарадњу у решавању овог проблема [7]. Према садржају Резолуције, државе 
чланице УН треба да у оквиру националних кривичних законика инкриминишу 
кривична дела која се односе на:

• њихове држављане који путују или имају намеру да путују у државу која 
није држава њиховог пребивалишта или држављанства и друге особе које 
путују или покушавају путовати са својих територија у државу која није 
држава њиховог пребивалишта или држављанства у циљу извршења, пла-
нирања или припремања терористичких дела или ради извођења или по-
хађања терористичке обуке

• намерно обезбеђивање или прикупљање средстава, на било који начин, ди-
ректно или индиректно, од стране њихових држављана или на њиховим те-
риторијама с намером или знањем да се средства користе за финансирање 
путовања особа које одлазе у државу која није држава њиховог пребивали-
шта или држављанства, а у циљу извршења, планирања или припремања те-
рористичких дела или ради извођења или похађања терористичке обуке, и

• намерно организовање или други вид помагања путовања, укључујући 
дела врбовања на њиховим територијама или од стране њихових држа-
вљана, особа које путују у државу која није држава њиховог пребивали-
шта или држављанства ради извршења, планирања или припремања те-
рористичких дела или ради извођења или похађања терористичке обуке.

Иако Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније (ЕУ) укључује 
и борбу против тероризма, државе чланице често на ову претњу реагују аутоном-
но – својим системима националне безбедности. Због све веће распрострањене ко-
лективне несигурности, у ЕУ су предузети кораци у виду координирања држава 
чланица у спровођењу превентивних мера, пре свега, у вези са радикализацијом, 
уочавањем сумњивих путовања и путника, реакцијом кривичног правосудног си-
стема и сарадњом са трећим земљама. У фебруару 2015. године Европски парла-
мент (ЕП) предложио је свеобухватну Резолуцију о мерама против тероризма [22]. 
Ослањајући се на усвојене стратегије, резолуције, неформалне састанке и оцене, 
као и друга необавезујућа мишљења, ЕП истиче да политика ЕУ према тероризму 
и страним борцима мора бити ефикаснија. Европске бирократе једноставније са-
гледавају проблем страних бораца, истичући да они одлазе у Сирију, Ирак и Ли-
бију како би пружили подршку терористичким организацијама. У том смислу, ЕП 
предлаже низ превентивних и репресивних мера у погледу смањења радикализа-
ције, контроле граница, контроле сајбер простора и сл.

Такође, као мера која је ревитализована у оквиру Европске уније наводи се За-
писник путних исправа Европске уније (EU passenger name records) по угледу на 
сличан који постоји у САД [23].
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5.1. ПРАВНИ ТРЕТМАН СТРАНИХ БОРАЦА ПОЈЕДИНИХ 
ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА

На националном нивоу, земље чланице ЕУ предузеле су бројне превентивне 
мере или тзв. „меке мере“ (реинтеграција у друштво или дерадикализација), као 
и репресивне мере у виду кривичног гоњења. С обзиром на то да се страни борци 
углавном придружују Исламској држави или Ал-Нусра фронту (а који се нала-
зе на УН списку терористичких организација), бројне државе стране борце гоне 
на основу кривичног законодавства који инкриминишу кривична дела у вези са 
тероризмом. Као илустрацију поменутих мера, у раду су представљена искуства 
три државе: Белгије, Немачке и Уједињеног Краљевства (УК). Ове државе су иза-
бране на основу два критеријума: броја страних бораца који одлазе у Сирију и 
свеобухватности приступа овом проблему. 

Белгијске власти су предузеле низ корака у вези са проблемом страних бора-
ца који ратују у другим државама. Прво, Белгија у свом Кривичном законику у 
члану 140 забрањује свесно учествовање у активностима које доприносе терори-
зму, кажњава јавни позив, регрутовање и пружање обуке за чињење терористич-
ких аката, као и добијање обуке за извршење истих у иностранству [24]. Исто-
времено у оквиру Министарства унутрашњих послова створена је Оперативна 
група Сирија (Task force Syria) са циљем развијања мера за одвраћање одласка у 
Сирију, а постоји и посебан списак о лицима за која се зна или претпоставља да 
планирају одлазак или су већ отишла у Сирију. Такође је успостављена сарадња 
са Турском у вези са спречавањем одласка белгијских држављана тако што им је 
уступљен списак Белгијанаца који имају екстремистичке ставове како би турске 
власти спречиле њихов прелазак преко границе. По повратку бораца, врши се 
процена да ли особа представља ризик по безбедност земље. Кривично гоњење 
се предузима ако особа представља претњу по безбедност или ако постоје дока-
зи да је вршила кривичне/терористичке активности. Оне особе које не предста-
вљају претњу пролазе различите тренинге, курсеве и иницијативе за интеграци-
ју појединаца [25].

Као што је то случај код многих других земаља, немачки кривични законик 
не инкриминише одлазак у зону сукоба, али је третман свих оних који желе да 
се прикључе борби у Сирији или Ираку сличан третману оних појединаца који 
су желели раније да се прикључе Ал Каиди на Блиском истоку. Њима се (ако по-
стоје докази) суди по члану 129а немачког Кривичног законика по коме су рад-
ње за које се сматра да представљају формирање, учествовање или подржава-
ње терористичке организације кажњиве. Појединци за које се зна да су отишли 
стављени су у шенгенски систем како би власти предузеле адекватне мере након 
повратка бораца. Посебан вид превенције спроводе припадници безбедносних 
служби посетама оним особама за које се зна да желе да напусте земљу. Ове по-
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сете имају превентивну функцију упозоравања и упознавања са последицама 
у случају одласка. У Немачкој постоји добра координација између провајдера 
безбедности, у смислу правовременог обавештавања и предузимања делокру-
га послова из надлежности конкретних провајдера (нпр. обавештајна служба – 
конзулат – царина). Предузете су и друге мере на локалном нивоу које се тичу са-
радње са локалним становништвом: предавања у школама о темама које се тичу 
негативних последица одласка у Сирију, стварање посебне телефонске линије 
и консултативних центара за родитеље, успостављање посебног центра који би 
био „мост“ између оних који желе да иду, који су отишли или пак желе да се вра-
те у Немачку [25].

Мере Уједињеног Краљевства представљају комбинацију превентивних и ре-
пресивиних мера. Није забрањено путовање у Сирију или Ирак, али је могуће 
превентивно кривично гоњење због дела планирања тероризма који је повезан 
са Сиријом. УК је још почетком 21. века успоставило систем који је усмерен про-
тив радикализације појединца. Ова стратегија се назива Prevent (Спречавање) и 
састоји се од спровођења разних мера које треба да појединца учине отпорним 
на радикализацију, као и да путем разних иницијатива на локалном нивоу по-
могну појединцима да се склоне од извора радикализације. У Закону о терори-
зму (Terrorism Act) појединац се кривично гони ако је „био повезан или је пове-
зан са издавањем наређења, припремом и подстицањем терористичког чина.“ 
Неке норме Закона о тероризму користе се специфично да кривично гоне стра-
не борце, као што је, на пример, 2. став члана 6 који инкриминише дело учество-
вања у терористичким обукама. Такође, преко Закона о британском држављан-
ству (British Nationality Act), као могућност, јавља се одузимање држављанства 
страним борцима који имају двојно држављанство. Министарство унутрашњих 
послова ово може учинити мимо суда, ако процени да је чин одузимања у име 
јавног добра [25]. Међутим, УК је маја 2014. године донело одлуку да се држа-
вљанство одузима чак и оним грађанима који су повезани са тероризмом, чиме 
те особе постају апатриди.

6. ДОСАДАШЊА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ  
ПРЕМА СТРАНИМ БОРЦИМА

Република Србија је у складу са Резолуцијом 2178 СБ допунила Кривични за-
коник. Тако је у члану 386 кривичном делу Агресивни рат где се додају и два нова 
члана: члан 386а, кривично дело Учествовање у рату или оружаном сукобу у дру-
гој држави и члан 386б, кривично дело Организовање учествовања у рату или 
оружаном сукобу у страној држави. Према члану 386а, сваки држављанин Срби-
је који учествује у рату или оружаном сукобу, а није држављанин земље, нити то 
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чини у саставу међународне организације у којој је члан Србија прети казна од 
шест месеци до пет година затвора, док ако чини то у оквиру групе, онда му пре-
ти казна од године до осам година затвора [26]. Према члану 386б, сваком држа-
вљанину који намерава да изврши кривично дело из члана 386а, врбује или под-
стиче извршења, врши обуку лица или групе, опрема или ставља на располагање 
опрему, прикупља или даје средства како би извршили дело из наведеног члана, 
прети казна од две до 10 година затвора, а ово се исто односи и за оне који нису 
држављани Србије [26].

Биро за координацију рада служби безбедности 9. јануара 2015. основао је 
Радну групу за борбу против тероризма. Том приликом, председник Владе Ср-
бије, Александар Вучић, који је истовремено председавајући Бироа, истакао је да 
је држава упозната са свим људима који ратују у Сирији и Украјини [27]. Прво 
суђење групи у Србији за планирање терористичких напада, као и за финанси-
рање одласка више грађана Србије у Сирију започето је 16. марта 2015. у Специ-
јалном суду у Београду [28].

6.1. РАСПОЛОЖИВЕ ОПЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ВОЂЕЊЕ АДЕКВАТНЕ 
ПОЛИТИКЕ ПРЕМА СТРАНИМ БОРЦИМА

На основу свега претходно реченог, намећу нам се три главне мере које др-
жавни органи могу узети у разматрање:

• Кривично гоњење по повратку. – Ово је тренутно главна мера коју Србија 
примењује. Као што смо већ истакли, реч је о кривичном гоњењу на осно-
ву Кривичног законика. Ова мера, иако је веома ефикасна на краткороч-
ном плану, ипак има недостатак – тешко доказивање кривичног дела. Тако, 
на пример, у студији „Страни борци: преглед одговора у једанаест земаља“ 
(Foreign Fighters: An Overview of Responses in Eleven Countries), коју је спро-
вео Центар за студије безбедности у Цириху фебруара 2014, када се упо-
реде земље које кривично гоне своје стране борце, примећује се да је број 
случајева веома мали и занемарљив у односу на број отишлих бораца [25]. 
Са једне стране, суђењем и пресуђивањем би се могла остварити генерал-
на превенција код потенцијалних страних бораца у матичној земљи, али 
са друге, престроге казне могу одвратити стране борце од повратка. То ис-
товремено значи да они могу отићи у другу земљу или остати у Сирији и 
Ираку [19].

• Реинтеграција у друштво. – Ова мера подразумева да они појединци, за 
које се процени да не представљају претњу, буду нормално интегрисани у 
друштво. Програм интеграције не води нужно до дерадикализације јер по-
јединац може постати активиста, контраактивиста или неактивиста. Као 
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последица овог програма наводи се повратак осталих страних бораца који 
би могли пружити корисне информације службама безбедности. Међу-
тим, неки критичари, попут Мари Краруп (Marie Krarup), чланице данског 
парламента, истичу да овакав програм може послужити и као параван за 
планирање и извођење терористичког напада повратника [29]. Такође, не 
постоји гаранција да онај појединац који је у програму реинтеграције неће 
истовремено планирати терористичке нападе. Исто тако, програм реин-
теграције не одвраћа друге домаће држављане од одласка у Сирију, већ на-
против, може послати сигнал да појединац може бити награђен, на при-
мер, добијањем посла или неких социјалних бенефиција [19].

• Одузимање држављанства. – Ова мера значи да се појединцу одузима др-
жављанство по одласку на ратиште чиме може постати и апатрид, уколико 
поседује држављанство једне земље. Треба истаћи да ова мера не нуди ни-
какво решење овог проблема, а и није ни у складу са чланом 38 Устава РС. 
Она отклања могућност реинтеграције и кривичног гоњења појединца код 
куће. Појединац може одржавати контакте у матичној земљи и даље под-
стицати тероризам. Такође, мера одузимања држављанства код повратни-
ка може повећати бес према матичној држави и жељу за осветом јер држа-
ва овим чином шаље поруку да га избацује из заједнице којој је припадао 
[19]. Још један недостатак ове мере је слање негативне поруке у његову за-
једницу, што може довести до отпора и несарадње са државом по овом пи-
тању. Треба истаћи да Република Србија нема никаквих правних алата да 
одузима држављанство, већ то могу чинити само појединци на сопствену 
иницијативу или међународним уговором.

• Сматрамо да Србија треба да комбинује мере кривичног гоњења и реин-
теграције у друштво. Наравно, све ове мере треба да се заснивају на пра-
вилној безбедносној процени. Међутим, сматрамо да, и поред спремности 
и стручности које поседују службе безбедности, Србија има простора да 
унапреди своју борбу против ове појаве на дугорочном плану. 

• Од посебног је значаја и сарадња са Републиком Турском јер је утврђено да 
већина страних бораца на ратишта одлази управо преко њене територије 
[30]. Основ ове сарадње може бити Уговор између Републике Србије и Ре-
публике Турске о узајамној правној помоћи у кривичним стварима који су 
Србија и Турска потписале 5. јуна 2013. године [31].
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ЗАКЉУЧАК

Као што смо напоменули, манифестовање проблема страних бораца не одно-
си се само на њихов повратак, већ и на сам одлазак у конфликтну зону. На осно-
ву анализе, можемо закључити да повратак страних бораца може бити повезан 
са тероризмом, али то није правило, већ је у већини случајева изузетак. У сваком 
случају, анализа сваког појединачног повратка и благовремена информисаност 
су неминовно неопходне.

Супротстављање страним борцима који из Србије одлазе у Сирију и Ирак 
представља сложену активност која захтева координацију различитих држав-
них органа, али и ширег круга друштва и друштвених институција. Искључиво 
репресиван приступ овом проблему не утиче на смањење ризика, већ напротив, 
може бити и контрапродуктиван и довести до негативних последица. Превенци-
ја је веома важан моменат супротстављања овој појави како би се умањила или 
спречила могућност одласка у конфликтну зону. Са друге стране, страни борци 
су транснационални проблем, па је сарадња на регионалном и међудржавном 
нивоу веома важна.

Видели смо које се мере у супротстављању овом проблему примењују у Бел-
гији, Немачкој и Великој Британији. Такође је приказано на који начин Европска 
унија утиче на државе чланице и како УН виде озбиљност овог проблема. Тре-
нутна политика Србије није довољна јер рат у Сирији и Ираку не престаје, па 
због тога постоји реална шанса да се динамика одласка и повратка бораца у ре-
гиону интензивира. На основу свега наведеног, потребно је континуирано пра-
тити развој ове појаве и унапређивати сарадњу са другим државама.

НАПОМЕНЕ:

1. Учешће Сирије у Арапској лиги суспендовано је од новембра 2011. године 
као последица репресије владе током грађанског рата [1].

2. Феномен страних бораца први пут се појављује за време шпанског грађан-
ског рата, затим за време инвазије СССР на Авганистан, у рату у Босни, 
као и у сукобима у Чеченији и Дагестану.

3. Категорија плаћеника дефинисана је још Допунским протоколом II 1977. 
године. Под појмом плаћеника сматра се особа која није држављанин нити 
становник земље у којој се води сукоб, а која је покренута жељом за оства-
рењем знатно веће материјалне користи у односу на примања регуларних 
оружаних снага.

4. Бриселском декларацијом из 1874. године утврђено је да ће се ратни закон, 
поред редовних оружаних снага, примењивати и на припаднике народне 
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војске, као и добровољце само уколико испуњавају следеће критеријуме: а) 
да се на њиховом челу налази лице које ће бити одговорно за своје потчи-
њене; б) да имају ознаке по којима ће се распознавати; в) да отворено носе 
оружје; и г) да се у својим војним акцијама придржавају ратних закона [8].

5. Листу је формирао Комитет за санкције Савета безбедности Уједињених 
нација (Security Council Sanctions Committee), а у складу са Резолуцијом 
1267 (1999) и 1989 (2011) која се односи на Ал-Каиду и остале удружене 
појединце и ентитете.

6. Исламска држава је преузела одговорност за три напада која су се десила 
26. јуна 2015. у три различите земље у периоду од три сата. У Француској 
човек је ушао у фабрику гаса и обезглавио другог човека, а затим поку-
шао да цео комплекс дигне у ваздух. У Тунису, терориста је на плажи отво-
рио ватру из аутоматског оружја и усмртио барем 38 особа, међу којима су 
многи били туристи. У Кувајту бомбаш самоубица је извео напад унутар 
џамије током јавне молитве усмртивши барем 25 шиита [17].
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FIGHTERS FROM SERBIA IN SYRIA WAR –  
LEGAL AND POLITICAL TREATMENT AFTER THEIR RETURN

SUMMARY

Subject of this study is repatriation issue of Serbian citizens in Syria war. Accent is on 
the analysis of the behavior of returnees from conflict areas likewise. The centar part 
of this work refers to incrimination or non-participation in foreign battlefields without 
the consent of the mother country. This article also shows good practices of EU coun-
tries and drafted guidelines to reduce possible harmful effects that may arise after their 
return to mother country. An increasing number of people go to the Syria war so they 
could provide support to the rebels in the fight against the regime. However, although 
the problem of foreign fighters includes not only their return, authors are focused on 
the problem that ensues by their return to the mother country only. The goal of this 
work is to show the importance of this issue and create recommendations for possible 
impairment negative consequences. As possible options that stakeholders in particular 
country take during the return of foreign fighters, based on previous studies and cur-
rent policies of several countries, including the Republic of Serbia, there are given three 
proposals: prosecution, peaceful integration and revocation of citizenship. Based on 
the analysis, the best proposal of measures that Serbia needs to take is combination of 
criminal prosecution and peaceful integration.
Key words: war in Syria, foreign fighters, repatriates, terrorism, Republic of Serbia
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НУКЛЕАРНА НЕСРЕЋА У ЕЛЕКТРАНИ  
ФУКУШИМА ДАИЋИ – ПОУКЕ И ПОРУКЕ1

Сажетак: Нуклеарна несрећа у нуклеарној електрани у Фукушими започела је 
природним непогодама, земљотресом и цунамијем, али су лош кризни менаџ-
мент, неспособност надлежних да схвате тектонске ризике у земљи са највише 
земљотреса у свету, као и институционално игнорисање ризика, били главни 
фактори повећања вероватноће велике несреће и лошег одговора на кризу. То-
кијска електропривреда (ТЕПKО), која је оператер електране Фукушима Даи-
ћи, Агенција за нуклеарну и индустријску безбедност (НИСА) и јапанска вла-
да направили су бројне пропусте. Лоше управљање низом ризика (земљотрес, 
цунами, нуклеарна хаварија, радијација), неспремност за хитно реаговање и 
лош кризни менаџмент направили су од Фукушиме јапански Чернобиљ. Ис-
трага након несреће утврдила је да је реакција на кризу била импровизована 
и неодговарајућа због неадекватне припреме, институционалних пропуста у 
процедурама за ванредне ситуације, заташкавања проблема, као и због лоше 
комуникација унутар саме владе и комуникације између владиних званични-
ка и ТЕПКО.
Kључне речи: нуклеарна несрећа, ризик, земљотрес, цунами, радијација, криз-
ни менаџмент, управљање ризиком

1 Рад је настао на основу изучавања несреће у Фукушими у оквиру израде дипломског рада „Нуклеарна 
несрећа у електрани Фукушима Даићи – поуке и поруке“ на ФБ под ментoрстовм проф. Желимира Ке-
шетовића, који је одбрањен 25. јуна 2013. 
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УВОДHA РАЗМАТРАЊА

Када се у јапанској нуклеарној електрани Фукушима 1 (Фукушима Даићи) 11. 
марта 2011. догодила велика катастрофа, свет је остао нем. Тако нешто још није 
било виђено. Ради се о каскадном ефекту кризе која је започела природним не-
погодама, земљотресом и цунамијем, а завршила се технолошком катастрофом. 
Сматра се да је нуклеарна катастрофа у Фукушими најтежа везана за употребу 
нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе, и да према последицама2 превазилизи 
ону у Чернобиљу. 

Криза је започела снажним земљотресом јачине 9,3 степена Рихтерове ска-
ле. Јапанска Агенција за нуклеарну и индустријску безбедност (Nuclear and 
Industrial Safety Agency – NISA) сазвала је одмах по регистровању земљотреса 
седницу кризног штаба како би обезбедила нормално функционисање свих шест 
нуклеарних реактора који су били у власништву јапанске компаније ТЕПКО.3 Ре-
актори4 1, 2 и 3 су се аутоматски угасили, а реактори 4, 5, и 6 нису били оператив-
ни због одржавања инспекције. 

Ова природна катастрофа ескалирала је у сложену кризу када се као последи-
ца земљотреса јавио велики цунами талас од 15 метара и прешао заштитне зи-
дове, преплавио читаво подручје електране и тако оштетио расхладне системе и 
напајање струјом. Услед поплаве оштећени су системи за хлађење реактора елек-
тране и напајање струјом. Наредних неколико дана дошло је до топљења језгра5 
реактора 1, 2 и 3 и експлозије водоника која је уништила контејнер реактора 2 и 
кровове зграда где су се налазили реактори 1, 3 и 4. Неколико пожара оштетило 
је и реактор 4. Онеспособљеност система за хлађење услед поплаве резултирало 
је испуштањем радиоактивног материјала у околину. Јапанска влада је прогла-
сила ванредно стање и због страха од ширења радијације наредила хитну еваку-
ацију становништва из области од 20 километара око нуклеарне електране, као 
и привремено евакуисање запослених у ТЕПКО и радника из других предузе-
ћа који су се затекли у електрани. После неколико дана драматичне ситуације у 

2 Услед земљотреса и цунамија погинуло је више од хиљаду људи, а велики број се и данас сматра неста-
лим. Уништена је или оштећена инфраструктура подручја које су погођене овим непогодама, као и до-
мови и материјална добра грађана. Извесна количина радиактивног материјала испуштена је у околину 
што је изазвало озбиљну контаминацију воде, ваздуха, океана и земљишта у околини Фукушиме. Више од 
100.000 грађана морало је да буде евакуисано, али од последица радијације није успело да побегне

3 ТЕПКО је једна од највећих и најмоћнијих компанија у Јапану. Броји 52.000 запослених. Главни је снабде-
вач електричном енергијом Токија и околине са 45 милиона потрошача.

4 Фукушима 1 (Фукушима Даићи) састоји се од шест реактора са кључалом водом. Заједно имају снагу од 
4,7GW, што Фукушиму 1 чини једном од 25 највећих нуклеарних електрана на свету. 

5 Топљење језгра нуклеарног реактора представља хаварију нуклеарног реактора и у сврстава се међу нај-
озбиљније нуклеарне несреће. Услед високих температура језгро реактора губи чврстину, почиње да се 
топи, што у крајњем доводи до испуштања радиоактивних материја у атмосферу или тло, и до трајног за-
гађења подручја радиоактивним материјалом.
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Јапану, званичници те земље констатовали су да се опасност која је настала ек-
сплозијом у електрани Фукушима Даићи, налази на петом нивоу Међународне 
скале за нуклеарне инциденте (INES),6 да би после месец дана ту опасност поди-
гле на ниво седам. О озбиљности ситуације која је настала говори и податак да 
је до тада највиша вредност на скали била додељена само чернобиљској нукле-
арној катастрофи.7

Јапански дводомни парламент је одмах након катастофе формирао Незави-
сну комисију за истрагу несреће у електрани Фукушима Даићи компаније ТЕП-
КО, која је имала задатак да истражи узрок катастрофе, предложи мере за откла-
њање последица и спречавање њиховог ширења, као и да предложи политику за 
спречавање оваквих догађаја у будућности. Након шест месеци истраге, у којој 
је учествовало 750 стручњака из различитих области и запослених у владиним 
агенцијама, утврђено је да су главни кривци несреће ТЕПКО, Агенција за нукле-
арну и индустријску безбедност, централна влада, али су жестокo критиковани и 
Комисија за нуклеарну сигурност (NSC), законодавне власти, као и префектура 
Фукушима. Извештај који је донет након завршетка инспекције представљао је 
„оштру процену одговора ових актера на катастрофу у Фукушими“. У извешта-
ју се, такође, наводи да је криза у Фукушими изазвана и покренута природним 
непогодама, али је људска грешка довела до њене ескалације у катастрофу (1). 

Системски пропусти у управљању ризицима, институционално игнориса-
ње ризика цунамија и одсуство оперативности у хитним системима за хлађење 
представљају круцијалне факторе ове катастрофе. Компанијa ТЕПКО и Аген-
ција за нуклеарну и индустријску безбедност су заташкавалe проблем, држав-
не институције нису примерено реаговале, а било је великих пропуста у њихо-
вој организацији и међусобној комуникацији. Ови актери нису били ефикасни у 
превенцији и сузбијању последица несреће. Управљање у кризним ситуацијама 
није било на одговарајућем нивоу, што је за последицу имало ескалацију кризе.

1. УЗРОЦИ НЕСРЕЋЕ И ГЛАВНИ АКТЕРИ  

Након завршетка сваке озбиљне кризе на државном нивоу поставља се пита-
ње кривице и одговорности појединих актера. Пошто се оперативни део решава-
ња кризе заврши, настаје битка око тумачења протеклог догађаја, места и улоге 

6 Међународна скала за нуклеарне инциденте (International Nuclear Event Scale – INES) намењена је брзој 
комуникацији у случају нуклеарног инцидента који може имати утицај на нуклеарну безбедност. Скала 
има седам нивоа. Прва три нивоа су инциденти, четврти и пети ниво су несреће, а шести и седми ниво су 
катастрофе. Сваки наредни ниво је за 10 пута озбиљнији од претходног. Доступно на: https://www.iaea.org/.

7 Чернобиљска нуклеарна катастрофа се догодила 26. априла 1986, а узрокована је комбинацијом лоше 
конструкције нуклеарног реактора и људске грешке. Услед експлозије у реактору испуштена је велика количина 
радиактивног материјала у животну средину. Доступно на: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index
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политичких лидера, управљачких структура државних организација, корпора-
ција, стручних служби и осталих актера у протеклој кризи. Од тога ко ће и у ко-
јој мери бити проглашен кривим за настанак кризе и за некомпетентно суочава-
ње с њом, зависе њихове судбине, као и репутација, кредибилитет и легитимитет 
организација и корпорација на чијем се челу налазе.

У многим случајевима, процес утврђивања одговорности инициран претход-
ном кризом, прави „кризу после кризе“ у којој се постављају тешка питања о вла-
дању, руковођењу и способностима. Ови процеси подижу и премештају почетни 
скуп догађаја са оперативног нивоа у политичку арену (2). Оно што је почело као 
криза претвара се у причу о моћи, компетентности, руковођењу и легитимитету, 
а често може доћи и до покретања много ширег круга тема од оних који су веза-
ни искључиво за конкретан инцидент. 

Несрећа у Фукушими није била изазвана само природним фактором. Лош 
кризни менаџмент, несхватање тектонских ризика у земљи са највише земљо-
треса на свету, неадекватан институционални третман ризика представљали су 
главне факторе који су повећали вероватноћу велике трагедије и траљаве реак-
ције на кризу. ТЕПКО, компанија у чијем се власништву налази електрана Фуку-
шима Даићи, Агенција за нуклеарну и индустријску безбедност, јапанска влада, 
као и законодавне власти погрешно су проценили низ ризика, као што су сеи-
змолошки ризик, ризик од цунамија, од радијације, ризик постројења и друге ри-
зике. Све ово заједно са лошом припремљеношћу за ванредне ситуације довело 
је до тога да Фукушима постане јапански Чернобиљ. 

ТЕПКО је власник Фукушиме и један од највећих светских енергетских пре-
дузећа. Рано је почео да улаже у нуклеарне електране и врло брзо постао главни 
снабдевач земље електричном енергијом. Фукушима је пуштена у рад 1971. го-
дине као једна од највећих електрана у Јапану са чак шест реакторских блокова. 
Иначе је по свом немару био познат јапанској јавности и пре катастрофе у Фу-
кушими (1).

Још је 2002. године Агенција за нуклеарну и индустријску безбедност открила 
да компанија годинама уназад фалсификује документа како би прикрила оште-
ћења на електрани. Како то из одређених разлога, а најпре корупцијских и по-
литичких, није одговарало компанији и агенцији, ни Агенција за нуклеарну и 
индустријску безбедност није се претерано потрудила да позове ТЕПКО на одго-
ворност. Ипак, 2006. године су се управа предузећа и државна регулаторна тела 
упознала са потенцијалним ризиком од губитка електричне енергије и могућој 
штети на реакторима као последице цунамија. Упркос томе, ризик од несреће у 
Фукушими никада се није нашао на попису ТЕПКО потенцијалних ризика. На-
кон земљотреса 2007. године ТЕПКО је прећутао оштећење реактора због којег 
је у атмосферу испуштена радиоактивна пара. Електрана је била дизајнирана да 
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издржи талас до 5,7 метара висине, иако је према истраживањима сеизмолога у 
подручју електране био могућ цунами виши од 15,7 метара. Компанија је резул-
тате тих истраживања одбацила као нереалне и наставила са праксом заобила-
жења упозорења (1).

Годинама се и пре фукушимске катастрофе знало да ТЕПКО поседује низак 
степен безбедносне културе, али је након катастрофе та чињеница само испли-
вала на површину. Лоше управљање кризним ситуацијама, неприлагођеност ор-
ганизацијског устројства кризама и неоспособљеност запослених у компанији 
за превазилажење тежих несрећа, фактори су ТЕПКО неадекватне реакције на 
катастрофу. ТЕПКО је недостајало схватање и разумевање угрожавајућих поја-
ва, свест да оне могу да се десе и да се за њих треба припремити, њихово благо-
времено препознавање и адекватно реаговање по унапред утврђеним или ad hoc 
плановима и процедурама. Постизање високог нивоа отпорности и поузданости 
није само питање техничког дизајна индустијског и организационог „хардвера“, 
већ подразумева пажљиву посвећеност тзв. меким факторима, као што су: ди-
зајн радног процеса, обука особља, групна култура и стилови руковођења. Рад-
ници компаније нису били довољно обучени и оспособљени за флексибилно и 
проактивно реаговање у оваквим ситуацијама. Недостајала им је и самосталност 
у раду која је нарочито важна у великим кризама када се нема времена за чекање. 
Приручници за реаговање у ванредним ситуацијама садржали су низ пропуста у 
виду постојања одређених мера које нису имале никаву финкцију и непостојања 
оних које су од значаја, тако да су пропусти радника у том смислу разумљиви (1). 

Опремљеност радника за интервенцију у Фукушими је, такође, била лоша. 
ТЕПКО је пропустио да већину радника обезбеди дозиметрима који би прати-
ли њихову изложеност штетним зрачењима у првим данима кризе када су се бо-
рили да спрече топљење језгра. Иако је компанија била снабдевена са стотинама 
дозиметара послатих из других нуклеарних електрана широм Јапана, менаџери 
компаније их нису искористили, што је знак да компанија није мислила на бе-
збедност радника (1). 

Стварање и одржавање безбедносне културе смањује шансе да се десе људ-
ске грешке и да доведу до незгода, побољшава капацитет организације за ефек-
тивно умањење незгода ако се ипак десе и тако ограничава ескалацију потен-
цијалних инцидената. Насупрот томе, култура попустљивости, често изграђена 
на митском веровању у савршену заштиту и немогућност појаве реметилачких 
фактора, људска је грешка која води настанку катастрофе (3). Чини се да је кул-
тура компаније ТЕПКО, у ствари, култура попустљивости са мотивом личне до-
бити у позадини.
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2. НИСА – ЗАТАШКАВАЊЕ ПРОБЛЕМА И СПИНОВИ

НИСА је владина агенција формирана у склопу Министарства економије, тр-
говине и индустрије, са основним задатком да осигура живот људи регулацијом 
енергетске и сродних индустрија. Њени задаци су и брига о сигурности нукле-
арних постројења и превенција нуклеарних катастрофа. Међутим, у катастро-
фи која се у Фукушими догодила, НИСА се показала као неефикасна начинив-
ши бројне пропусте.

Спиновање и заташкавање проблема су крајње неочекивани од једне струч-
не организације са тако одговорним задатком, нарочито када се има у виду да 
се само 25 година пре Фукушиме догодила нуклеарна катастрофа у Черноби-
љу, када су совјетске власти прозване због вишедневног заташкавања проблема. 
НИСА је још раније била упозната са ризиком од цунамија који прелази виси-
ну од 5,7 метара за колико је подигнута заштитна ограда око подручја електра-
не. До таквих резултата дошло се након бројних симулација и археолошких до-
каза. Нови резултати су само четири дана пре катастрофе у Фукушими показали 
да постоји опасност од цунамија вишег од 15,7 метара. ТЕПКО и НИСА су били 
и те како свесни чињенице да ако ниво цунамија порасте изван претпоставље-
ног, приземља електране ће бити поплављена, језгра оштећена и доћи ће до квара 
пумпе за морску воду. Они ипак нису покушали да промене постојеће прописе 
и да их ускладе са међународним стандардима. НИСА је нашироко критикова-
на, нарочито од премијера Кана, зато што није ништа предузела иако је година-
ма знала за пропусте ТЕПКО компаније. Покушајима спиновања и заташкавања 
проблема практично је постала његов саучесник у катастрофи. Још је у фебруару 
2011. године, мало пре топљења реактора, НИСА је знала за проблеме у електра-
ни и њихове евентуалне последице. Тада је извршила инспекцију електране, из-
разила сумњу у вези вођења евиденције од стране ТЕПКО компаније и забрину-
тост у вези задњег дизел-генератора због његове осетљивости на плављење, али 
је без обзира на то ипак продужила електрани дозволу за рад. Такође је окривље-
на за то што је њено особље напустило фабрику одмах након земљотреса 11. мар-
та, па није могло да прикупља и дистрибуира информације у реалном времену. 

Што се тиче процедура и метода за решавање проблема услед природних ка-
тастрофа, као и метода за процену ризика, НИСА их је имала. Проблем је што су 
биле фокусиране само на рутинске кризе и што су за међународним стандардима 
заостајале у више аспеката. Проблем који је додатно погоршао ситуацију био је 
тај што је НИСА створена као део Министарства за економију, трговину и инду-
стрију (МЕТИ), као организација која активно промовише нуклеарну енергију. 
Њена превелика зависност од МЕТИ, одвратила је НИСА намећући јој свој ау-
торитет у спровођењу правила и натерала је да спроводи њене одлуке. НИСА је 
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недостајала независност не само од МЕТИ већ и од владиних агенција одговор-
них за промоцију нуклеарне енергије и нуклеарне индустрије. Тако се у фокусу 
разматрања нашла сеизмичка безбедност док су други могући ризици занемаре-
ни. Бирократе и нуклеарни званичници нису желели да прихвате савете струч-
њака изван њиховог круга, нису ефикасно користили локално, тј. сопствено зна-
ње, и, можда најважније, многи су веровали да велике несреће нису могуће. Ни 
Комисија за нуклеарну сигурност, којој је приоритетан задатак јавна сигурност, 
није се боље показала (1).

Према извештају независне комисије ова три актера, НИСА, НСЦ и ТЕПКО 
нису предузела адекватне превентивне мере. НИСА није дала никакве обаве-
зне инструкције за предузимање одређених мера, а ТЕПКО није предузео ника-
кву акцију. НИСА је наложила да се спроведу сеизмичке процене и да се у скла-
ду са њима направе одређене процедуре, али није извршила њихове провере и 
није инсистирала на њиховом спровођењу у дело. Да су институције радиле свој 
посао, катастрофа је могла бити предвиђена, па и спречена, а да су се након ка-
тастрофе потрудиле, последице би биле знатно умањене (1). Очито је лични ин-
терес преовладао над општим.

3. РЕАКЦИЈЕ ВЛАДЕ

Политички лидери се често суочавају са различитим кризама које се догађа-
ју једна за другом, у распону од природних катастрофа до криза које су изазване 
деловањем човека. Као што историја показује, више пута је судбина владајућих 
структура зависила од одговора на кризу. Ефикасно суочавање са таквим ситуа-
цијама председницима и премијерима доносило је признања од стране јавности, 
док је лоше управљање, са друге стране, чинило да изгубе кредибилитет. Ираци-
онално је очекивати од лидера да увек пронађу лекове и да реше сва питања ве-
зана за кризу, али је њихова улога ипак од пресудног значаја (4).

Влада Јапана је била потпуно неприпремљена за каскадну катастрофу која се 
догодила у Фукушими. Кризни планови и процедуре су углавном били заснова-
ни на ономе што можемо назвати рутинским кризама, кризама које су се већ до-
годиле и које ће се, узимајући у обзир географски положај и састав земљишта Ја-
пана, економску и друштвену структуру, периодично понављати (1). Када су пак 
у питању огромне, сложене и брзе кризе, са истовремено и међународним после-
дицама, попут ове у Фукушими, ефективни планови су изостајали. Државни зва-
ничници су били заслепљени лажним веровањем у технолошку непогрешивост. 

Почетне реакције на катастрофу у Фукушими биле су позитивне, чинило се, 
брзе и ефективне. Међутим, како је време пролазило, неодлучност јапанских 
власти се повећавала, слабиле су координације између централне и локалних 
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власти, уз неспремност за преузимање одговорности. Политичари који су се но-
сили са несрећом нису имали довољно знања о нуклеарној енергији и њеном ек-
сплоатисању, као ни знања из области кризног менаџмента. Захваљујући лошој 
комуникацији са релевантним службама, нису ни располагали са довољним и 
истинитим информацијама. Комуникацију у кризи успориле су и круте биро-
кратске структуре у Јапану, као и оклевање да се лоше вести пошаљу вишим ни-
воима власти (5).

Ситуацији није помогао ни премијер Наото Кан ни његов ригидни приступ 
руковођењу, уско усмерен на микроменаџмент. Многе одлуке и мере стигле су са 
великим закашњењем као и одлука о проглашењу ванредног стања, што је у та-
квој ситуацији требало да буде први корак. Премијеровим колегама и сарадни-
цима било је тешко да му се супротставе и дају савете које није ни желео да чује 
или их је сматрао лошим. Његова енергија, посвећеност, мотивисаност и издр-
жљивост биле су за дивљење, али настојање да се меша у све детаље и врло гласно 
истицање и наметање сопственог мишљења нису били прикладни у таквој ситу-
ацији (5). Оваква реакција премијера је разумљива с обзиром на то да је управо 
из медија сазнао за читав случај. ТЕПКО, на челу са директором Масатака Ши-
мицуом, није на време обавестио премијера Кана о катастрофи која се догоди-
ла што му је била прецизно утврђена дужност. По сазнању, Кан је одмах преузео 
ствар у своје руке, основао кризни штаб и именовао себе за шефа штаба. Преми-
јерова канцеларија (Кантеи) наставила је да интервенише у електрани мешајући 
се у техничка питања, па је тако омогућила ТЕПКО компанији да са себе скине 
одговорност за несрећу. Масатака Шимицу, председник ТЕПКО, од тог тренут-
ка нестао је из јавности и појавио се тек неколико недеља касније како би поднео 
закаснелу оставку. 

4. КРИЗНО ПЛАНИРАЊЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Кризно планирање представља процес разраде и прецизирања активности 
које предузимају сви учесници у решавању криза,  са циљем санирања последица 
и смањивања штете. Ово, такође, укључује и све активности које претходе кри-
зи, а пре свега, састављање, проверу и ажурирање кризног плана. Кризни план 
је, у ствари, кључни елемент кризног планирања. Он треба да разумљиво и све-
обухватно садржи све ситуације које могу да се догоде, без обзира на проценат 
њихове вероватноће. Такође, треба да буде довољно флексибилан како би могао 
да се користи у разним врстама криза (6). Овакав план мора да постоји. Као што 
се види из примера Фукушиме, ако му се као документу дa превише на значају у 
односу на праксу деловања, код креатора политике и оних који би први требало 
да реагују и реализују га, јавља се лажни осећај безбедности. 
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Криза је открила низ ограничења у регулативе које се односе на нуклеарну 
енергију, безбедносне процедуре и припремљеност на кризу у земљи која је јед-
на од технолошки најразвијенијих у свету. То је пример катастрофе која, управо 
због ових ограничења, прераста у трагедију много већих просторних, времен-
ских и политичких размера (1). 

Писана правила, безбедносне процедуре и стандарди су, наизглед, постојали. 
У структурама сачињеним од широког спектра државних служби и агенција које 
су их спроводиле, постојали су одговорност, приправност и спремност да се од-
говори. Показало се, међутим, да су ти документи, у ствари, били документи ма-
ште и да нису били много повезани са стварношћу. Њима су потцењени штета и 
хаос који катастрофе попут ове у Фукушими могу да донесу, и прецењени капа-
цитети владе и регулаторних тела. Писаним правилима нису размотрени најго-
ри могући случајеви, већ су били фокусирани искључиво на узак круг локалних 
ванредних ситуација које су својствене Јапану. Ово је систем учинило слабим на 
изненађења и шокове. Чини се из писаних безбедносних правила као да се Јапан 
чврсто држао става да њему то не може да се догоди, а ако се нешто и деси, у ста-
њу је да све поправи на лицу места. За оне који су у ово веровали, катастрофа у 
Фукушими је била попут „хладног туша“ (7).

5. НЕУСПЕХ КОМУНИКАЦИЈА

Управљање у кризним ситуацијама зависи од комуникације унутар и изме-
ђу главних актера, а да би комуникација уопште успела, мора да постоји јасно 
устројство и подела надлежности у оквиру актера који одговарају на кризу. Пре-
ма приручнику за нуклеарне и хитне интервенције, у случају нуклеарне ката-
строфе Подручни центар, који се налази у кругу од 20 километара од електране, 
служи за прикупљање информација са терена и посредовање како би ТЕПКО и 
НИСА комуницирали са премијеровом канцеларијом. У канцеларији премијера 
формира се Центар за кризни менаџмент са задатком да прима информације са 
терена, извештава премијера, даје мишљења и препоруке и централизује влади-
не активности. У случају Фукушиме, тај комуникацијски протокол није функци-
онисао. Подручни центар је оштећен током земљотреса и морао је бити евакуи-
сан. Премијер је, уместо од оператора електране, компаније ТЕПКО, из новина 
сазнао за низ експлозија и радијацију, што га је навело да преузме контролу над 
кризним управљањем и својом интервенцоијом поремети читаву организацио-
ну структуру и систем руковођења у кризним ситуацијама. Успостављена је нова 
линија комуницирања која је била супротна службеном протоку информација 
од Фукушиме до седишта ТЕПКО, НИСА, Центра за хитне интервенције, као и 
канцеларије премијера (7). Неорганизованост је само погоршала стање у Фуку-



Наташа ЖИВКОВИЋ, Желимир КЕШЕТОВИЋ

174

шими и произвела још већу збрку. Средишње тело за доношење одлука постала 
је канцеларија премијера Наото Кана. 

Да би вође знале како да реагују у датој ситуацији и спрече ескалацију по-
следица још у почетној фази кризе, они морају да поседују тачне информације о 
кризи која се догодила. У условима брзих промена ситуације у току несреће, ва-
жна је брза размене информација између доносилаца одлука и оних који их снаб-
девају информацијама. Ако протекне превише времена у преносу података може 
се догодити да се ситуација, на којој је заснована одређена одлука, умногоме про-
мени. Такође, ако информације које се преносе нису потпуне и тачне, одлуке које 
се на основу њих доносе бивају погрешне и само продубљују кризу уместо да је 
решавају. Значи, „кључ за ефикасно вођство“ јесте поседовање тачних и благо-
времених информација о стању на терену. Ово са Фукушимом није био случај. 
Не само што ТЕПКО и НИСА нису на време обавестили премијера о екплозија-
ма које су се догодиле већ су касније наставиле да преносе непотпуне и нетачне 
информације, а све из разлога прикривања сопствених грешака. Одлуке које су 
се доносиле даље су продубљивале кризу (5). И док се ситуација у електрани по-
горшавала из дана у дан, ТЕПКО је наставио да прећуткује стварне размере на-
стале кризе. Настали су проблеми у управљању информацијама, а одлуке које су 
се доносиле биле су засноване на непотпуним информацијама. 

Осим комуникацијских проблема у командном ланцу, у случају Фукушиме 
били су очити и проблеми комуницирања са јавношћу, која је од централног зна-
чаја у условима било које кризе.

Кризно комуницирање са јавношћу представља вербалну, визуелну или пи-
сану интеракцију, комуникацију, и то пре, за време, и после негативног догађаја. 
Има сврху да у кризним ситуацијама утиче на свест грађана тако што ће их обве-
стити о свим актуелним догађајима, спречити појаву и ширење неистина и спе-
кулација, смањити несигурност код грађана и тиме осигурати њихово поверење 
и омогућити већу ефикасност мера које се предузимају (6). Значи да би требало 
учинити све како би јавност била партнерски наклоњена решаваоцима криза. 
Брзина и тачност су у случају кризе две најзначајније компоненте комуникације 
с јавношћу. Информацијама о несрећи која се догодила у Фукушими ове две ка-
рактеристике су и те како недостајале.

У случају ове каскадне кризе која је ескалирала у катастрофу било је тешко 
са сигурношћу предвидети сваки могући сценарио. Од власти се није очекива-
ло ни да свако своје предвиђање и нагађање јавно објављује, али су благовреме-
не и тачне информације морале да се поделе са јавношћу (7). Информације су се 
преносиле споро, а њихова доступност зависила је од удаљености од електра-
не. Нису биле правовремене што потврђује и реакција владе која је касно про-
гласила ванредно стање и наредила евакуацију. Налози о евакуацији су само у 
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једном дану били ревидирани неколико пута узастопно, а евакуацијске зоне су 
се шириле са три на десет и 20 километара. Дешавало се да становништво буде 
евакуисано и у зоне са високом дозом радијације. Многи су, услед погрешног и 
неблаговременог информисања, напустили домове са минимумом основних по-
трепштина. Главни владин приоритет требало је да буде брига за комуницирање 
са јавношћу, а не текући проблеми у Фукушими.

Ускраћивање јавности за информације од стране владе, порицање чињеница 
несреће од стране других актера догађаја и преферирање централизованих ре-
шења имали су и политичку позадину. Мотиви су врло себични, сакривање до-
каза о неспособности и настојање да се по сваку цену избегне јавно питање о по-
литички моћној нуклеарној индустрији (5).

6. КРИЗА У НУКЛЕАРНИМ ЕЛЕКТРАНАМА КАО СУДБИНА

На трагу Чарлса Пероуа, може се рећи да је каскадна катастрофа у Фукушими 
била неизбежна и због тога што је нуклеарна електрана сама по себи ризик. Она 
припада групи најсофистициранијих социотехнолошких система који су управо 
највећи произвођачи ризика (7). Она представља организацију која се заснива на 
комплексним технологијама, њени саставни делови су тесно повезани. У сталној 
је и неизбежној интеракцији са системима из окружења. Када један део система 
закаже, процеси ескалације се покрећу путем веза које постоје између делова, 
шире се по целом систему, а могу се пренети и на друге системе путем веза које 
их са њима спајају. Несреће у таквим системима су тешко предвидиве, чак и за 
њихове дизајнере и операторе (7). Системи попут Фукушиме су саставни дело-
ви успешних капиталистичких друштава, какво је јапанско. Смањивање њихове 
комплексности и збијености између саставнх делова, као и између њих и других 
система, представља огроман трошак на који Јапан очито још увек није спреман.

Да би се у будућности спречиле катастрофе, требало би у основи размотри-
ти ослањање на овакве системе, или га макар умањити, што захтева далекосежне 
и скупе интервенције у регулативи, проналажење адекватне алтернативе, као и 
драстичне промене у просторном планирању и искоришћавању земљишта, али 
са собом носи и далеко мање ризика (7).

Данас у свету влада потпуна глад за енергијом. Таква је ситуација и у Јапану. 
Јапан не жели да се одрекне нуклеарне енергије – упркос ризицима које она са со-
бом носи – зато што му она омогућава вишеструку економску корист.

Ембарго на нафту и подизања цена из седамдесетих година прошлог века под-
стакли су Јапан да пронађе алтернативу у нуклеарној енергији. Нуклеарне елек-
тране као енергент за прераду користе уранијум који има релативно ниску цену у 
односу на остале енергенте. Трошкови коришћења угљеничних горива, екстрак-
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ције, прераде, транспорта и емисије су далеко већи, тако да је енергија добијена 
прерадом уранијума готово бесплатна у односу на енергију која се добија прера-
дом угља (8). Годинама је расла забринутост због глобалног загревања, а прону-
клеарни лобисти су и поред тога нашли оправдање за њену промоцију, тврдећи 
да производња нуклеарне енергије доприноси циљу смањења емисија издувних 
гасова, јер не испушта угљен-диоксид у атмосферу и не подстиче глобално за-
гревање, занемарујући проблем одлагања радиоактивног отпада. Ове више него 
очигледне предности ипак остају у другом плану оног тренутка када радијаци-
ја напусти реактор јер радиоактивне материје имају трајне и погубне ефекте по 
живи свет. Тада се више ништа не може учинити да се спасу животи и здравље 
људи који се налазе у близини. 

Било је упозорења од стране антинуклеарних лобиста на сеизмичку актив-
ност подручја на којем се Јапан налази. Од укупног броја земљотреса, у свету се 
чак 20% догоди само у Јапану (8). И поред аргументованих ставова различитих 
друштвених група и појединаца, који су се оштро противили нуклеарној енер-
гији, централна влада и енергетска предузећа су је упорно промовисали тврдећи 
да је безбедан, поуздан и јефтин енергент. Грађански информативни нуклеарни 
центар (ЦНИЦ) се од 1975. године бави регулаторним и техничким проблемима 
нуклеарне енергије и рањивостима специфичним за сеизмички активан Јапан. 
Оно што се десило у Фукушими ЦНИЦ је одавно предвиђено. Такаги Јинзабуро, 
признати јапански научник у области нуклеарне хемије, говорио је још 1995. го-
дине о постојању ризика од топљења језгра услед више кварова и испуштањима 
радиоактивности, заправо о могућностима да се догоди управо оно што се дого-
дило у Фукушими 16 година касније (8). 

Како је време пролазило, а веће незгоде се нису дешавале, заговорници ну-
клеарне енергије су све више занемаривали могуће ризике и уско се фокусирали 
на предности поузданог и релативно јефтиног енергента. За њих је разматрање 
ових упозорења подразумевало и апсолутно одустајање од нуклеарне енерги-
је, за шта нису желели ни да чују. Занемаривање ризика је било веома скупо (8).

Чињеница да је Јапан у индустријском и технолошком смислу једна од во-
дећих земаља у свету, али то никако не сме да значи апсолутно одсуство било 
какаве опасности и немогућност изненађења. Лажно веровање у технолошку 
непогрешивост и мит о нуклеарној сигурности традиционално су уврежени у 
јапанској јавности. То је допринело томе да шок после катастрофе у Фукушими 
буде већи. Након хаварије читав свет је био сведок неспособности свемоћног Ја-
пана да води рачуна о тако великој и за Јапан значајној електрани. Катастрофа 
у Фукушими је, на неки начин, показала слику јапанског друштва, његов више 
него претенциозан став о технолошкој и нуклеарној супериорности и његову не-
спремност да се носи са кризама у ширем смислу. 
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7. НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ

Лекције из Фукушиме превазилазе расправу само о нуклеарној енергији. Оне 
захтевају од Јапана да преиспита своју способност за безбедну производњу ну-
клеарне енергије, и способност да искористи савремену технологију, а да се ис-
товремено заштити од нуспојава. Такође, важно је поставити следећа питања. Да 
ли постоје адекватни stand by механизами за суочавање са кризом? Да ли су до-
кументи на којима се базирају ти механизми одбране и заштите ефективни? Да 
ли је заједница добро организована и спремна да се избори са кризом? Да ли су 
решења за управљање кризама ефикасна? Да ли буџетске резерве могу да покри-
ју непосредне трошкове? Да ли су материјалне резерве на располагању? Да ли 
појединци, институције и предузећа изражавају материјалну и практичну соли-
дарност са онима који су погођени? Одговори на ова и многа друга питања која 
су постављена након Фукушиме треба да имају каталитички ефекат на друштво, 
што ће му омогућити да извуче поуке из кризе и ојача.

Људи често потцењују ризике којима нису изложени или још увек нису били 
изложени, што умањује улагања у припремање, превенцију и ублажавање по-
следица. Ово може бити резултат различитих фактора. Пре свега, на перцепци-
ју ризика од стране јавности утиче транспарентност и намерно „намештање“ од 
стране изазивача или регулатора ризика. Након дуго година живљења без инци-
дената може да преовлада став да се „то овде неће десити“ и да су постојећи ре-
жими за спречавање ризика сасвим довољни. То је тзв. парадокс рањивости: што 
је друштво, наизглед, нерањивије, доказаће се да је рањивије уколико се догоди 
већа несрећа (9). Такође, треба водити рачуна да став нације не оде у другу крај-
ност која се назива прецењивање ризика. Када се перцепција ризика, на основу 
сумњивих емпиријских доказа, преувелича и преокупираност ризиком поста-
не примарна брига, тада облици регулације, ублажавања и спремности на ризик 
престају да доприносе побољшању безбедности и сигурности и повлаче за собом 
огромне финансијске трошкове и угоржавање личних права и слобода (9). Сто-
га Јапан треба да настоји да „мудро управља кризом после катастрофе“ како би 
процес учења био уравнотежен.

Свака криза је јединствена прилика да се идентификују предности и слабо-
сти организације, њених подсистема и процедура. Јапан мора да преиспита своје 
ставове на којима се заснивају сви концепти безбедности, укључујући и нукле-
арну безбедност. Такође, мора да преиспита своју националну енергетску стра-
тегију. Нужно је преиспитивање постојећих института нуклеарне безбедности и 
утврђивање адекватних мера за реаговање у кризним ситуацијама и њихова им-
плементација (2). Неопходно је и преиспитивање постојећих закона из области 
нуклеарне енергије и закона који се односе на област кризног менаџмента, као и 
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њихово усклађивање са међународним стандардима. Кризни план као стварни 
документ у кризи има ограничену вредност, али се без обзира на то мора стално 
ажурирати и прилагођавати актуелној ситуацији. Несрећа која се догодила у ну-
клеарној електрани показала је да Јапану недостаје и ново регулаторно тело које 
би се бавило искључиво питањима нуклеарне безбедности. Оно би требало да 
буде независно од владе, истовремено и њено саветодавно тело у вези свих пита-
ња која се тичу производње и употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе, 
као и њене заштите од свих облика угрожавања. 

Кризни менаџмент се распада онда када се појаве конфликти око поделе рада 
и улога, када односи између учесника постану затегнути или једноставно не по-
стоје и када институционалана архитектура кризног менаџмента постане пре-
више комплексна. Систем кризног менаџмента Јапана који је реаговао у случају 
катастрофе у Фукушими показао је многе недостатке.

ЗАКЉУЧАК

Нуклеарна катастрофа која се у Фукушими догодила 11. марта 2011. 
представља пример катастрофе која је прерасла у трагедију просторних 
и политичких размера. Истрага која је уследила након несреће открила је 
низ институционалних рањивости: попустљиве односе између регулато-
ра и саме индустрије у такозваном нуклеарном селу; низак степен безбед-
носне културе унутар дистрибутивне компаније која је управљала елек-
траном (ТЕПКО); прећутну али нашироко усађену културну илузију о 
технолошкој и нуклеарној супериорности Јапана; колектив који „жмури“ 
пред реалношћу у којој је национална енергетска стратегија постала по-
дређена врло ризичној и неукротивој нуклеарној технологији; и на крају, 
локалне заједнице које су биле претерано економски и у сваком другом 
смислу зависне од ових високоризичних постројења у чијим сенкама де-
ценијама живе.

Јапан је изузетно поносан на своју репутацију коју на глобалном ни-
воу ужива у области инжењерства и технологије. Катастрофа је показа-
ла да би ипак требало да преиспита своју способност контроле природе 
кроз науку и технологију, као и целокупан систем за реаговање у оваквим 
и сличним ситуацијама. Ово нарочито узимајући у обзир чињеницу да се 
ни упркос бројним упозорењима на опасности које нуклеарна енергија 
са собом носи Јапан неће одрећи тако исплативог енергента, све док буде 
обећавао бољу економску будућност и просперитет. 

Зато лекције научене из ове катастрофе могу да буду од велике користи 
у систему управљања кризама. Важно је нагласити да није довољно само 
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да се науче већ морају и да се примењују у управљању кризама у пракси. 
Ако Јапан жели да одржи свој нуклеарни програм, мора да предузме дра-
стичне мере како би оснажио своје управљање безбедношћу.
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THE NUCLEAR ACCIDENT AT THE POWER PLANT FUKUSHIMA DAICHI - 
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SUMMARY

The nuclear accident at Fukushima nuclear plant was precipitated by natural disaster, 
but poor risk management, inability to understand the tectonic risks in the most earth-
quake prone country in the world, and an institutionalized disregard for risk, were ma-
jor factors have increased the likelihood of a major accident and poor crisis response. 
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) which is the operator of Fukushima Daiichi 
Plant, the Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) and the government of Japan 
made many mistakes. The mismanagement a range of risks (seismic, tsunami, nuclear 
accidents, radiation), preparedness for emergency response and poor crisis manage-
ment, have made Fukushima Japan’s Chernobyl. Investigations followinig the accident 
have established that the crisis response was improvised and inadequate because of 
inadequate of preparation, institutional flows in emergency procedures, covering up 
problems, and poor communication within the government and between government 
officials and TEPCO.
Key words: nuclear accident, risk,earthquake, tsunami, radiation, crisis management, 
risk management
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ПАРЛАМЕНТАРНИ НАДЗОР И КОНТРОЛА НАД 
ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНИМ СЕКТОРОМ 

Сажетак: Безбедносна функција државе може се поистоветити и са принуд-
ном функцијом државе. Ова функција повезана је са очувањем виталних вред-
ности друштва и државе. Те фундаменталне вредности су: суверенитет, тери-
торијални интегритет и независност. Државни органи који врше безбедносну 
функцију у обавези су да поштују људска права. Безбедносна функција је по-
литичка, али и социјална категорија. Сужавање признатих људских права мо-
гуће је само на основу устава и закона. У савременом добу безбедносни ризици 
су и организовани криминал и тероризам. У делатности  војнобезбедносног 
сектора потребно је остварити баланс између заштите државних интереса, сa 
једне стране, али и интереса појединаца, сa друге. То је изазов модерних држа-
ва, као и Србије. Да не би долазило до злоупотреба безбедносних органа при-
ликом вршења њихових овлашћења, потребно је постојање контроле. У овом 
раду фокус је на парламентарном надзору и контроли. У Србији је овакав над-
зор конституционализован Уставом од 2006. године. Парламентарни надзор 
и контрола су детаљизовани Законом о Народној скупштини и Пословником 
о раду Народне скупштине. Парламентарни надзор и контрола су предмет 
посебних закона из области безбедности. За успех парламентарне контроле 
важни су: висок ауторитет парламента и посланика, њихова стручност и ауто-
номија од дневне политике.
Кључне речи: безбедност; војнобезбедносни сектор; надзор; парламентарна 
контрола 
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УВОДНА РЕЧ

Данас, када смо сведоци тероризма глобалних размера, разарања какав свет 
није видео од краја II светског рата у виду појаве Исламске државе и последњих 
терористичких напада на тлу Француске 13. новембра 2015. године у престони-
ци ове државе, вероватно и они који су мање упућени схватају колико је значај-
на безбедносна функција државе.

Ова функција државе може се поистоветити и са принудном функцијом др-
жаве, која је вазана за очување виталних вредности друштва: суверенитета, те-
риторијалне целовитости и независности, са борбом против разноврсних, а по-
себно најтежих видова криминала. У одбрани безбедности и цивилизацијских 
вредности човечанства, ефикасна активност безбедносних служби на спречава-
њу екстремних облика насиља, као што су тероризам и организовани криминал, 
од примарног је значаја. Важно је, наравно, да се у свом раду безбедносне службе 
придржавају свих правила службе и поштују људска права. Захтев за парламен-
тарну контролу ових служби подразумева и питање да ли је учињено све да се 
угрожавање безбедности, пре свега, људских живота спречи, односно да не дође 
до губитка највећих вредности.

1. О ПАРЛАМЕНТАРНОЈ КОНТРОЛИ  
НАД ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНИМ СЕКТОРОМ

Извршна и законодавна власт превасходно, али и судска (у мањем обиму), с 
обзиром на уставна и законска овлашћења, препознате су као носиоци одговор-
ности за функцонисање служби безбедности. Поставља се питање како обезбе-
дити делотворну демократску и цивилну контролу над службама безбедности, а 
при томе, не повредити начела на основу којих те службе делују, а једно је свакако 
начело тајности. И у демократским политичким системима све до седамдесетих 
година ХХ века није била развијена или чак није постојала контрола законодавне 
и судске власти над обавештајним и безбедносним службама. Не само у земља-
ма које су имале ауторитарне политичке системе какве су биле, пре свега, соци-
јалистичке земље, али и многе плуралистичке, а суштински фасадне демокра-
тије у Азији и Африци већ и у Сједињеним Америчким Државама, Уједињеном 
Краљевству, Немачкој, Француској, Италији или Канади, војне и обавештајне 
службе су углавном функционисале на основу подзаконских општих и поједи-
начних аката у виду уредби, упутстава, правилника и наређења који су најчешће 
били строго поверљивог карактера. Парламентарни надзор безбедносних слу-
жби је, дакле, ралативно нов. У Немачкој се спроводи почев од 1978. године, а у 
Британији тек у последњој деценији прошлог века, односно за време владе кон-
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зервативног премијера Џона Мејџора уведен је парламенарни надзор 1994. годи-
не. Завршетак Хладног рата и укидање биполарне равнотеже политичке и војне 
моћи у свету означили су почетак другачијег приступa у регулисању контрол-
них механизмима и у надзору служби безбедности. Бивше социјалистичке зе-
мље које су конституционализовале начела владавине права у сарадњи са пред-
ставницима влада и безбедносних служби западних земаља – САД и Европске 
заједнице – реформисале су свој безбедносни сектор, а у оквиру тих реформи 
створени су нови законски оквири којима је омогућен надзор безбедносних слу-
жби од стране извршне и законодавне власти на транспарентнији начин од пре-
ђашњег. Реформа безбедносног сектора у источноевропским државама вршена 
је у оквиру свеобухватних друштвених реформи, једном речју, под доста тешким 
околностима. Стварање нових контролних механизама над службама безбедно-
сти ишло је са захтевом за деполитизацијом инструмената моћи. То је, у ствари, 
значило увођење демократске и цивилне контроле над службама безбедности. 
Упоредноправно посматрано, тела која врше парламентарну контролу и надзор 
безбедносних служби носе различите називе, формирају се, такође, на различи-
те начине и постоје извесне веће или мање разлике у њиховим овлашћењима. У 
Немачкој, где је међу првима, установљен парламентарни надзор безбедносних 
служби, надзорно тело назива се Панел за парламентарну контролу. Реч је о пар-
ламентарном надзорном телу које именује Бундестаг и има девет чланова. На-
длежност овог тела своди се на проверавање законитости у раду безбедносних 
служби, разматрање закона из безбедносне материје и давање мишљења, као и 
вршење истраге по притужбама грађана на рад безбедносних служби. У Уједи-
њеном Краљевству, у парламенту, постоји одбор за контролу обавештајних ак-
тивности које се састоји од, такође, девет чланова посланика оба дома. Разлика 
у односу на решење у Немачкој јесте то што чланове овог тела именује премијер. 
Ово парламентарно надзорно тело надлежно је да проверава финансије, упра-
вљање и делатност MI5, MI6 – британских тајних служби. Акценат у активности 
Одбора за контролу обавештајних активности је на ефикасности деловања тај-
них служби, а не на провери законитости. У Сједињеним Америчким Државама 
постоји парламентарно контролно тело које чине двадесет чланова – конгресме-
на Доњег дома (Представнички дом америчког Конгреса) и седамнаест чланова 
Горњег дома – Сената, а који се именују од стране председавајућих Представнич-
ког дома и Сената. По опсегу надлежности, ово контролно тело има шира овла-
шћења него што је то случај у Великој Британији јер проверава све обавештајне 
агенције, одобрава најзначајније обавештајне дужности и за разлику од случаја 
у Великој Британији, поред провере ефикасности служби  проверава и закони-
тост у њиховом раду. У Британији Одбор за контролу обавештајних служби над-
зире финансије уз помоћ председника Одбора за државне завршне рачуне, док у 
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САД парламентарно контролно тело даје одобрење буџета у безбедносној сфе-
ри. У Пољској као посткомунистичкој држави постоји Комисија за специјалне 
службе. Ова Комисија, такође, врши парламентарни надзор над безбедносним 
службама, а предвиђено је да може имати највише девет чланова. Чланови Ко-
мисије искључиво су посланици које именују домови парламента – Сејм и Се-
нат, с тим што ови посланици морају да прођу безбедносну проверу. Комисија 
за специјалне службе надзире законитост делатности рада и управљања тајним 
службама. За разлику од америчког примера у Пољској, парламентарно надзор-
но тело не проверава ефикасност деловања служби и овлашћено је само да про-
верава нацрт буџета за службе и његово спровођење. У Норвешкој, како би се 
постигла што већа независност у парламентарном надзору од стране органа који 
врше контролу обавештајних служби, установљен је Одбор за надзор обавештај-
них, тајних и безбедносних служби. Ово је спољашње експертско парламентарно 
надзорно тело. Одредница да је реч о спољашњем парламентарном телу указу-
је на то да чланови овог тела нису посланици, али их именује парламент. Норве-
шки Одбор за надзор обавештајних, тајних и безбедносних служби овлашћен је 
да проверава законитост рада служби и поштовање људских права од стране ис-
тих. За разлику од неких других упоредних решења, овај Одбор нема улогу у над-
зору буџета. Одбор је ускраћен за приступ поверљивим подацима који се односе 
на операције служби. Надлежан је да врши истраге и саслушања по притужба-
ма грађана. У Босни и Херцеговини, на нивоу парламента, формирана је Заједи-
ничка комисија за надзор, Обавештајно-сигурносне агенције БиХ. Реч је, такође, 
о парламентарном надзорном телу које се формира на паритетној основи и има 
дванаест чланова, од чега половину именује Представнички дом, а другу полови-
ну Дом народа. Надлежност Заједничке комисије огледа се у надзору законито-
сти рада Обавештајно-сигурносне агенције; расправљању и давању мишљења о 
именовању генералног директора и заменика генералног директора Обавештај-
но-сигурносне агенције; разматра како се троше буџетска средства; даје мишље-
ња о предлогу буџета; разматра извештаје главног инспектора. 

Обим и садржину парламентарне контроле одређују, у свим овим државама, 
па тако и у Србији, уставни и законски оквир, оспособљеност посланика за вр-
шење контроле, обичајна пракса и политичка воља. У најширем обиму, парла-
ментарна контрола  војнобезбедносног сектора обухвата све његове субјекте, а 
то су војска, остале државне милитаризоване организације, полицијске структу-
ре, тајне и обавештајне службе, те приватна безбедносна и војна предузећа. Да-
кле, војска, полиција и обавештајне службе имају могућност употребе средстава 
принуде која не стоје на располагању другим државним органима. Због посебног 
режима у којем ради војнобезбедносни сектор и остварује односе са грађанима, 
он је обухватније подвргнут надзору и контроли него што је случај са другим др-
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жавним органима. Сврха надзора и контроле јесте да се добије одговор на пита-
ње да ли су органи војске, полиције и служби безбедности поступали у оквиру 
устава и закона или су прекорачили границе својих овлашћења, односно задрли 
у сферу људских права и слобода. У управном праву Србије тежи се разграниче-
њу појмова надзора и контроле. Тако професор Зоран Томић сматра да је надзор 
шири процес од контроле који је сталног карактера. Контрола се обавља у окви-
ру надзора и представља најјачи облик утицаја вршиоца надзора према ономе 
чија се активност надзире. При томе је надзор без контроле могућ и остварив, 
али недовољно ефикасан (1). Професор Богољуб Милосављевић сматра да је 
контрола, уопштено посматрано, сложен процес или делатност, а обухвата три 
релативно одвојене фазе: проверавање којим се врши упоређивање предвиђеног 
и оствареног, затим оцењивање којим се врши потврђивање или негирање кон-
тролисаног рада, те интервенисање – којим се врши реализација изречене оцене 
када је она негативна (2). Исти аутор сматра да се под контролом органа безбед-
ности означава уставом и законом утврђени скуп надлежности, овлашћења, по-
ступака, облика, метода и средстава, чијом се употребом непосредно проверава, 
мери, утврђује, оцењује и унапређује учинковитост и делотворност рада, у овом 
случају, свих државних органа који су одговорни за безбедност Србије и њених 
грађана (3). Носиоци надозора нису овлашћени да имају непосредни уплив у рад 
органа безбедности, већ су овлашћени да покрећу поступке чији је предмет 
утврђивање и санкционисање политичке или правне одговорности надлежних 
за могућа кршења устава и закона или мање пропусте у раду (дисциплинска од-
говорност). Супротно од њих, носиоци контроле имају право да, уколико уоче 
неке неправилности у раду, затраже или нареде обуставу радњи које су у току, 
односно да покрену поступак у коме се утврђује правна (законска), односно по-
литичка одговорност одговорног лица за неправилности које су настале као по-
следица неадекватног вршења рада у службама безбедности. Важно је примети-
ти да већина субјеката који су овлашћени да надзиру рад органа безбедности 
уједно се појављују и у улози контролора тих органа. Такво поклапање улоге у 
једном органу који врши и надзор и контролу доводи до изједначавања ових пој-
мова иако је надзор шири појам од контроле. Општи циљ надзора и контроле је-
сте да се провери да ли органи који су овлашћени да штите безбедност државе и 
друштва то чине у складу са Стратегијом националне безбедности Републике 
Србије, односно да ли штите и остварују утврђене националне интересе и циље-
ве. Контролом се непосредно и чињенично проверава да ли се и у којој мери др-
жавни органи безбедности при својој делатности придржавају уставних и закон-
ских норми које регулишу људска и мањинска права. Контролом се, такође, 
утврђује да ли војнобезбедносни сектор у својим активностима поштује и права 
својих припадника, односно лица запослених у војсци, полицији и војнообаве-
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штајним службама. С обзиром на то да је надзор шири појам од контроле, он је 
синоним за добијање иницијалних сазнања о појавама придржавања или непри-
државања органа војнобезбедносног сектора у односу на људска права и слобо-
де како грађана, тако и  запослених у овим државним органима. Надзор и кон-
трола имају и финансијски аспект јер се врши провера на који начин се 
планирају и троше буџетска средства. Такође, разликује се одређење демократ-
ске и цивилне контроле и надзора. Као основна начела на којима треба да почи-
ва систем безбедности наводе се деидеологизација, деполитизација, професио-
нализација и стварање механизма демократског надзора и контроле који 
перманентно функционишу (4). Као принципи који кореспондирају са успоста-
вљањем демократске атмосфере у систему безбедности, у теорији се наглашавају 
и начела транспарентности, репрезентативности и одговорности према грађа-
нима (5). Атрибут демократски испред речи надзор и контрола подразумева 
извор ове контроле, односно да она потиче од органа који су демократски и не-
посредно или посредно изабрани и тиме баштине легитимитет за вршење над-
зорно-контролне функције. Када се изразу демократски надзор и контрола дода 
и ознака цивилна, то указује на то да је војнобезбедносни сектор подвргнут кон-
троли органа који нису војни или полицијски, односно да се налази под надзо-
ром и контролом цивилних органа извршне и судске власти. Цивилни надзор и 
контрола могу формално да постоје и у недемократским – ауторитарним поли-
тичким системима, али они суштински не могу бити заоденути у демократско 
рухо, јер законодавним и извршним органима легитимитет (уз присуство или 
одсуство легалитета) је или лажни или га уопште нема. Према схватању Роберта 
Дала, неопходно је да буду задовољена два услова да би се државом управљало 
демократски: 1) ако постоје војна и полицијска организација – што је увек и слу-
чај – оне морају бити подвргнуте цивилној контроли. Цивилна контрола и ако је 
потребна, није и довољна јер у многим недемократским режимима постоји ци-
вилна контрола над војском и полицијом 2) цивили који их контролишу морају 
и сами бити подвргнути демократском процесу (6). Уставом Републике Србије 
од 2006. године у односу на решење из 1990, када Србија није имала своју војску 
јер је била у саставу федерације (СФРЈ и СРЈ) прописано је да је Војска Србије 
„под демократском и цивилном контролом“ (члан 141). Као једна од нових на-
длежности Народне скупштине, конституционализован је надзор законодавног 
тела над радом служби безбедности (члан 99, став 1, тачка 6). У Стратегији наци-
оналне безбедности Републике Србије експлицитно је прописано да се систем 
националне безбедности налази „под демократском и цивилном контролом, 
коју спроводе Народна скупштина, председник републике, влада, Савет за наци-
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оналну безбедност, други државни органи и јавност, у складу са законом.“1 Зако-
ном о основама уређења служби безбедности службе безбедности стављене су 
под надзор парламента, али и надзор јавности. Наведеним актом легализовани 
су принципи на којима почива надзор над радом служби безбедности. Ради се о 
следећим начелима: „подређеност и одговорност служби безбедности изабра-
ним властима Републике Србије; политичка, идеолошка и интересна неутрал-
ност служби безбедности; обавезе служби безбедности да информишу јавност о 
извршавању својих задатака, у складу са законом; дужност носилаца надзора 
над радом служби безбедности да обавештавају јавност о резултатима надзора; 
професионална одговорност и оперативна самосталност припадника служби 
безбедности у извршавању добијених задатака и одговорност руководилаца слу-
жби за рад служби“ (члан 15). Наведена начела стварају обавезу за припаднике 
војнобезбедносног сектора да у својим службеним радњама делују по највишим 
професионалним и етичким нормама. Од цивилних наредбодаваца, који уједно 
и врше надзор и контролу, реално је очекивати у демократском друштву да ува-
жавају професију припадника војних и полицијских структура и њихову ауто-
номију у оперативном смислу. Закони из области безбедности прецизније нор-
мирају поједине видове и средства надзора и контроле, које у овом раду, с 
обзиром на тему, изостављамо из наше опсервације. У литератури се врши ра-
зликовање шест базичних видова демократске контроле и надзора над сектором 
безбедности: „скупштински надзор; унутрашња контрола; контрола коју врши 
извршна власт; судска провера; надзор независних установа као што су Заштит-
ник грађана (Омбудсман) или Повереник за информације од јавног значаја, и 
надзор јавности, у коју убрајамо организације грађанског друштва, медије, уни-
верзитете, научноистраживачке организације“ (7). Парламентарна контрола над 
војнобезбедносним сектором у Србији поверена је једином законодавном телу у 
Републици, а то је Народна скупштина. Та контрола је ужи део парламентарне 
контроле јавне управе или управног апарата државе. Савремени парламенти да-
нас обављају три важне или базичне функције, а то су делатност законодавства, 
буџетска функција и надзор и контрола извршне власти. Народна скупштина у 
Србији као једнодомно законодавно тело, чији су посланици изабрани на оп-
штим, непосредним, тајним и слободним изборима, има највиши степен легити-
митета да буде посебно укључена у парламентарну контролу над војнобезбедно-
сним сектором. Народно представништво је један од угаоних камена 
демократског политичког система које учествује својом буџетском функцијом у 
контроли извршне власти, а тиме и органа безбедности. Поред ових поменутих 
разлога, због чега је парламент најадекватнији орган за овако деликатну и значај-

1 Стратегија националне безбедности Републике Србије, 2009, стр. 32.
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ну контролу, додатна оправданост њеног вршења од стране законодвног тела 
огледа се у томе што легислатива ствара правни рам за безбедносну функцију др-
жаве и баланс између слобода и права грађана, са једне стране, и њихове безбед-
ности, али и безбедности државе, са друге. Контрола над војнобезбедносним 
сектором истовремено је један од сегмената шире контроле над извршном вла-
шћу. Таквом контролом се егзекутива чини одговорном пред народним пред-
ставницима непосредно у току легислативног периода и посредно пред грађани-
ма у истом периоду. Непосредна одговорност егзекутиве за стање у 
војнобезбедносном сектору изражава се, пре свега, на изборима и она тиме до-
бија карактер изборне одговорности. Наиме, у изборним кампањама, а узимају-
ћи у обзир деликатну међународну позицију Србије, почев од 1990. године, када 
је конституционализовано начело политичког плурализма, на дневном реду су 
биле многе војне и безбедносне теме из домена унутрашње политике, али и ме-
ђународних односа. На тај начин, бирачко тело, уже посматрано јавно мњење, 
имало је прилику да бар посредно путем гласачких листића оцењује државну по-
литику у безбедносној сфери. Избори су ипак само моменат у политичком живо-
ту друштва чијим завршетком престаје активна улога бирачког тела у доношењу 
кључних одлука и она се преноси на извршну и законодавну власт. Улога законо-
давне власти у парламентарној контроли војнобезбедносног сектора има више-
струки значај. Наиме, контролом извршне власти и оружаних снага које су јој 
подређене, спречава се концентрација власти у једном политичком центру, а 
тиме бар делимично, и њена могућа злоупотреба. Законодавна власт је изворна 
и оригинерна правна власт која уводи ново правно правило у правни поредак. 
Тако законодавна власт, бар из теоријског угла посматрано, представља иници-
јални ауторитет у креирању правног мозаика за сектор безбедности. Ако је пар-
ламентарна контрола успешна, она онда представља „моторни механизам“ који 
покреће друге носиоце контроле над безбедносним снагама и службама. С обзи-
ром на то да је већина седница Народне скупштине јавна, јавности су доступне 
информације прво о активности посланика у вршењу ове контроле (на пленар-
ним седницама), а онда помоћу те активности информације о самом предмету 
контроле као што су различите одлуке и активности органа безбедности. Народ-
на скупштина као носилац уставотворне и законодавне власти (члан 98 Устава 
Србије) има два основна права у сфери безбедности. Прво право, о којем је већ 
било речи, јесте стварање оригинерне правне норме чији је предмет употреба 
државне силе, што даље имплицира да приликом њеног коришћења у изузетним 
околностима само Народна скупштина може да Уставом ограничи зајамчена 
људска и мањинска права и слобода. Друго право Народне скупштине, које она 
дели са другим органима, јесте маркирање субјеката и радњи угрожавања наци-
оналне безбедности. Из ове две најуопштеније надлежности, тј. првопоменутог 
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овлашћења, односно права Народне скупштине, Устав је у члану 99, а у вези са 
прерогативима у безбедносној сфери, прописао следеће уже надлежности пред-
ставничког тела: одлучивање о рату и миру; проглашавање ратног и ванредног 
стања; надзор над радом служби безбедности; доношење закона и других оп-
штих аката; усвајање стратегије одбране; усвајање буџета; избор Владе и надзор 
над њеним радом; избор и разрешење заштитника грађана и надзор над његовим 
радом. Уставне одредбе о надлежности и раду Народне скупштине детаљизова-
не су Законом о Народној скупштини и Пословником о раду Народне скупшти-
не. У остваривању контролне функције парламент располаже следећим инстру-
ментима за контролу владе: 1. посланичка питања, 2. интерпелација, 3. предлог 
за гласање о неповерењу, 4. истражни одбори, 5. периодично подношење изве-
штаја, 6. финансијска контрола. Од свих наведених инструмената, једино финан-
сијска контрола коју парламент остварује преко буџета, има двоструко облежје. 
Прво, парламент обавља буџетску активност у оквиру своје нормативне делат-
ности, примењујући општа правила законодавног поступка, док, са друге стра-
не, усвајањем буџета и одобравањем средстава парламент контролише оствари-
вање владине политике. Друге активности парламента могу, такође, да 
представљају облик контроле и утицаја на рад владе, посебно узимајући у обзир 
чињеницу да је влада предлагач највећег броја закона (8). Из овог теоријског уоп-
штавања контролне функције парламента, произлази њена детаљизација путем 
законских норми. Тако је чланом 56 Закона о Народној скупштини овом телу по-
верено да врши поступке и примењује средства приликом контроле рада владе 
или појединог њеног члана, а то су већ поменута посланичка питања, интерпела-
ције, гласање о неповерењу влади или поједином члану владу и образовање ан-
кетног одбора. Пословником о раду Народне скупштине образована су два од-
бора који представљају важна парламентарна, односно водећа тела у контроли 
војнобезбедносног сектора, а то је Одбор за одбрану и унутрашње послове и Од-
бор за контролу служби безбедности. Наводимо надлежности Одбора за кон-
тролу служби безбедности које су прописане чланом 66 Пословника Народне 
скупштине. Одбор за контролу служби безбедности: надзире уставност и зако-
нитост рада служби безбедности; надзире усклађеност рада служби безбедности 
са стратегијом националне безбедности, стратегијом одбране и безбедносно-
обавештајном политиком Републике Србије; надзире поштовање политичке, 
идеолошке и интересне неутралности у раду служби безбедности; надзире зако-
нитост примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података; раз-
матра предлог буџетских средстава потребних за рад служби безбедности и над-
зире законитост трошења буџетских и других средстава за рад; разматра и 
усваја извештаје о раду служби безбедности; разматра предлоге закона, других 
прописа и општих аката из надлежности служби; покреће иницијативе и подно-
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си предлоге закона из надлежности служби; разматра предлоге, петиције и пред-
ставке грађана који су упућени Народној скупштини у вези са радом служби бе-
збедности и предлаже мере за њихово решавање и о томе обавештава 
подносиоца; утврђује чињенице о утврђеним незаконитостима или неправилно-
стима у раду служби безбедности и њихових припадника и о томе доноси за-
кључке; извештава Народну скупштину о својим закључцима и предлозима. Од-
бор обавља и друге послове, у складу са законом и пословником. Одбор иначе 
има девет чланова. У актуелном сазиву Народне скупштине тренутно има више 
посланичких група него што одбор има чланова. Требало је прописати да свака 
посланичка група има право на једног члана Одбора, с тим што партија или пар-
тије које имају парламентарну већину дају онолики број чланова одбора који им 
омогућава да имају и већину у Одбору. Тиме се мире две тежње – могућност и ма-
њих опозиционих партија да имају своје представнике у Одбору и потреба вла-
дајуће партије или коалиције да имају већину и у оваквом одбору. Ту већину са-
дашња владајућа коалиција има у Одбору. Међутим, решење које предлажемо је 
правичније, да би се успоставио шири дух толеранције и дијалога, како на рела-
цији контролора и контролисаних (законодавна власт – војнобезбедносни сек-
тор), тако и у односу између власти и опозиције.

У парламентарном праву Србије постоји Поступак контроле над радом слу-
жби безбедности. Поступак контроле над радом служби безбедности по сло-
ву скупштинског Пословника је ширег обима од контроле, како је у овом раду 
она дефинисана. Под контролом у смислу члана 230 Пословника подразумева се 
надзор (дакле, континуирана делатност) који  Народна скупштина обавља не-
посредно над радом служби безбедности и преко надлежног одбора. Народна 
скупштина врши надзор разматрањем годишњег извештаја надлежног одбора 
о извршеном надзору над радом служби безбедности. Извештај о извршеном 
надзору над радом служби безбедности за претходну годину, са закључцима и 
евентуалним предлогом мера, надлежни одбор подноси Народној скупштини 
до краја марта текуће године (члан 231 Пословника). Осетљивост безбедносне 
материје изискује да понекад и пленарне седнице законодавног тела буду затво-
рене за јавност, ако се таква одлука донесе. Када је реч о седницама Одбора за 
контролу служби безбедности, досадашња пракса и овог скупштинског сазива, 
конституисаног после одржаних парламентарних избора 2014. године, указује 
на то да су оне, по правилу, затворене за јавност. Додуше, у Пословнику је про-
писано (члан 232) да „Седнице надлежног одбора могу бити затворене за јав-
ност. Одлуку о обавештавању јавности са ове седнице доноси надлежни одбор.“ 
Пословником је прописано и ко присуствује седници затвореној за јавност, али 
и моменте релевантне у вези са чувањем тајне поводом добијених обавештења 
и података са седнице таквог типа. Одредбом члана 233 прописано је да седни-
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ци надлежног одбора која је затворена за јавност, могу присуствовати чланови 
одбора, односно њихови заменици, који су потписали изјаву о обавези чувања 
тајне после избора за члана Одбора, односно заменика члана одбора. Седници 
надлежног одбора могу присуствовати секретар одбора и запослени у Служби 
Народне скупштине које одреди генерални секретар Народне скупштине, који 
су потписали изјаву о обавези чувања тајне. Образац изјаве о обавези чувања 
тајне прописује генерални секретар Народне скупштине. Пословничке одредбе 
не представљају само разраду норми Устава и Закона о Народној скупштини ко-
јима је предмет контрола војске, полиције и обавештајних служби већ и закона 
из области безбедности којима су, такође, прописане надлежности и овлашћења 
Народне скупштине Србије. Тако је чланом 16 Закона о основама уређења слу-
жби безбедности наведено да Народна скупштина обавља надзор над радом слу-
жби безбедности непосредно и преко надлежног одбора Народне скупштине. 
Законом о Војнобезбедносној агенцији и о Војнообавештајној агенцији уведен 
је нови контролни орган – Генерални инспекторат служби, који има обавезу да 
непосредно извештава надлежни одбор Народне скупштине најмање једном го-
дишње (члан 54 Закона о Војнобезбедносној агенцији и војнообавештајној аген-
цији). Законом о Безбедносноинформативној агенцији регулисано је да контро-
лу над њом врше надлежни органи у складу са законом и другим прописима. 
Директор Безбедносноинформативне агенције дужан је да два пута годишње 
подноси извештаје о раду и о стању безбедности Републике Србије Народној 
скупштини и влади (члан 2, став 1 и члан 17, став 1 Закона о безбедносноинфор-
мативној агенцији). Одбор за контролу служби безбедности Народне скупшти-
не надзор врши кроз редовне или ванредне извештаје који се подносе одбору на 
разматрање и усвајање, као и путем непосредних надзорних посета (члан 18 и 19 
Закона о основама уређења служби безбедности). Међутим, Законом су устано-
вљена и одређена ограничења за чланове Одбора приликом вршења надзорних 
посета. Наиме, чланови одбора у вршењу делатности надзора су ипак ограниче-
ни јер не могу „од служби безбедности тражити податке о: идентитету садашњих 
и бивших сарадника службе; припадницима службе са прикривеним идентите-
том; трећим лицима којима би откривање тих података могло да штети; методи-
ма прибављања обавештајних и безбедносних података; акцијама које су у току; 
начину примене посебних поступака и мера; подацима и информацијама које су 
прибављене разменом са страним службама и међународним организацијама; 
тајним подацима и информацијама других дружавних органа у поседу службе 
(члан 19 Закона о основама уређења служби безбедности). Видимо да су ограни-
чења веома широко постављена, те да она умањују ефикасан надзор и контролу 
над радом служби безбедности. Закон о полицији, такође, регулише обавезу из-
вештавања законодавног тела о раду и стању безбедности једанпут годишње, као 
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и обавезу подношења извештаја скупштинском одбору на захтев истог. Надле-
жни одбор скупштине (то је Одбор за одбрану и унутрашње послове) има право 
да тражи информације и о другим питања из делокруга полиције (члан 9 Зако-
на о полицији). Иако је чланом 49 Пословника Народне скупштине детаљно ре-
гулисана надлежност Одбора за одбрану и унутрашње послове, сматрамо да је 
учињен пропуст што нису јасно прецизирана овлашћења која стоје на распола-
гању члановима одбора у вршењу њихових надлежности. Закон о војсци Срби-
је понавља и разрађује уставну одредбу да се војска налази под демократском и 
цивилном контролом, коју врше Народна скупштина, Заштитник грађана, дру-
ги државни органи, јавност и грађани (члан 29 Закона о војсци Србије). Такође, 
Закон о одбрани предвиђа извештавање најмање једном годишње председника 
републике и владе о стању оперативних и функционалних способности Војске 
Србије за извршавање додељених мисија и задатака војсци, док влада најмање 
једном годишње извештава Народну скупштину о стању припрема за одбрану 
у републици (члан 86, став 4 и став 5 Закона о одбрани). С обзиром на то да 
је председник републике врховни командант оружаних снага Србије, поред ове 
обавезе извештавања њега као шефа државе од стране надлежног министра за 
одбрану једанпут годишње, председник републике има право да тражи и ванред-
не извештаје поводом чињеница и радњи које утичу на стање у Војсци Србије, а 
посебно стање војне безбедности. Добро би било да као политичка пракса парла-
ментарног живота буде уведено да када влада најмање једном годишње извешта-
ва парламент о стању припрема за одбрану у републици на такву седницу буде 
позиван и председник републике, с обзиром на поменуту чињеницу да је врхов-
ни командант оружаних снага. Поред два базична одбора за надзор и контро-
лу над војнобезбедносним сектором у Србији, у Народној скупштини делатност 
надзора и контроле у односу на органе безбедности врше и други одбори. Војска, 
полиција и војнообавештајне службе су буџетски корисници, па се у том смислу 
као вршилац надзора и контроле буџета у смислу законитости, сврсисходности 
и ефикасности трошења јавних средстава појављује Одбор за финансије, репу-
блички буџет и контролу трошења буџетских средстава. Овај одбор надлежан је 
да разматра законе из домена спречавања прања новца и борбе против корупци-
је, као и извештај Државне ревизорске институције (члан 55 Пословника о раду 
Народне скупштине). У погледу буџетске материје у вези са одбраном и унутра-
шњим пословима надлежност одговарајућих одбора је подељена. Тако су Одбор 
за одбрану и унутрашње послове и Одбор за контролу служби безбедности на-
длежни само за контролисање законитости трошења средстава док је Одбор за 
финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као мати-
чан одбор у буџетској материји, овлашћен је да утврди сврсисходност трошења 
средстава намењених за војнобезбедносни сектор. 
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ЗАКЉУЧАК

Безбедносна функција државе своју материјализацију доживљава чувањем 
базичних друштвених, правних, моралних и обичајних вредности. Она се реали-
зује безбедносним стратегијама и општом политиком државе коју спроводе, пре 
свега, органи извршне власти. За остваривање безбедносне функције, традици-
онално су надлежни државни органи безбедности. Реч је о оружаним и другим 
државним органима који имају право да употребљавају силу. У савременом све-
ту органи безбедности, обављајући различите делатности, настоје да остваре та-
кво стање безбедности у коме су минимизоване опасне појаве, које могу да угро-
зе начела владавине права и базични друштвени консензус поводом темељних 
вредности друштва. Органи безбедности, војска, полиција и војнообавештајне 
службе остварују бројне делатности међу којима су заштита државе и њених гра-
ђана, односно омогућавање уживања и заштите људских права. Органи којима је 
поверено остваривање безбедносне функције државе имају и право легитимног 
задирања у поједина људска права. То се посебно огледа у различитим стањима 
државне нужде. Нови безбедносни ризици, као што су распламсан тероризам 
на многим меридијанима света и развијаност форми организованог кримина-
ла, поставља пред органе безбедности захтев да се траже нова и шира овлашће-
ња за акције које се спроводе у заштити државних интереса и права грађана. 
У таквој заштити понекад је потребно одступити или сузити круг признатих 
људских права. То је потребно чинити само у  уставним и законским оквирима. 
Овлашћења која имају војнобезбедносне структуре су по својој природи таква 
да је то моћ од које може да се уплаши и онај ко је поседује или да дође у искуше-
ње да ту моћ злоупотреби. Управо због тога, органи који су бирани на изборима, 
а то је, пре свега, законодавна власт, полажу легитимно и конституционализова-
но право на контролу оних органа који остварују безбедносну функцију државе. 

У временима у којима је држава безбедносно угрожена, још је већи изазов за 
органе законодавне власти да контролу врше потпуно непристрасно, баланси-
рајући између интереса појединаца и интереса државе. Народна скупштина Ср-
бије је тек Уставом од 2006. године добила додатну надлежност, а то је надзор 
над службама безбедности. Дакле, пракса у овој делатности Народне скупшти-
не је још увек релативно млада. За младост у политици је, такође, везано неиску-
ство и управо оно може да буде препрека које смањује адекватну искоришћеност 
механизама парламентарне контроле. Поједине институције цивилног друштва, 
специјализоване невладине организације које се баве различитим аспектима бе-
збедности и безбедносних изазова имају више искустава у познавању безбед-
носног сектора него поједини чланови тела Народне скупштине, који су уста-
вом и законски овлашћени да спроводе парламентарну контролу безбедносног 
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сектора. Зато је с правом у теорији примећено да је потребно да у процес кон-
троле буду укључене и организације цивилног друштва како би парламентар-
на контрола над сектором безбедности била ефикасна (9). Такође, за ефикасну 
парламентарну контролу сектора безбедности важна је обичајна пракса, а она 
се односи и на развијање и одржавање навика и пракси парламентарне контро-
ле подржане друштвеним нормама, попут узајамног поштовања и поверења, као 
и остваривања дијалога међу људима. Нажалост, овакав вид навика и пракси у 
нашем политичком животу налази се на веома ниском нивоу, пре свега, због не-
достатка политичке воље. Воља посланика да користе расположива средстава и 
механизме пресудан је услов ефикасне парламентарне контроле (9). Када је реч 
о парламентарној контроли војнобезбедносног сектора, а поводом положаја На-
родне скупштине у овој значајној делатности, примећено је да је она првотворац, 
па тек потом контролор и надзорник сектора и система националне безбедности 
Србије. Једино је она надлежна да именује и устројава појединачне апарате др-
жавне присиле, те систем националне безбедности да би их потом ставила под 
своју контролу и надзор (3). У Србији је темељно начело владавине права после 
повратка тековинама либералнодемократске уставности начело поделе власти, 
а парламент као демократски легитимисан орган налази се на посебном месту у 
систему надзора и контроле законитости рада органа безбедности, али и пошто-
вања од стране тих органа људских и мањинских права. Демократска и цивилна 
контрола односи се на контролу над војском, полицијом и службама безбедно-
сти. Неопходно је да се она у будућности успостави и над приватним безбедно-
сним предузећима. Анализирајући правни оквир парламентарне контроле над 
војском, полицијом и службама безбедности, примећујемо да је он широко по-
стављен. И поред тога, постоје одређена негативна скретања у овој контроли. 
Наиме, није успостављен парламентарни надзор у трошењу буџетских средста-
ва која су опредељена за Војнобезбедносну агенцију и Војнообавештајну агенци-
ју. Одредба члана 58 Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној 
агенцији, која прописује да подаци о финансијском и материјалном пословању 
ових служби представљају тајне податке, свакако је супротна са правом јавности 
да буде упозната колико кошта услуга пружања безбедности. У домену у коме се 
остварује парламентарна контрола, као што смо констатовали, постављен је ре-
лативно адекватан институционални оквир, али ту је реч о нормама које – ако 
се неадекватно примењују – постају фрагилне и неефикасне у смислу да се до-
бијају адекватни подаци и да се позивају на одговорност припадници органа 
безбедности уколико не врше своју делатност у складу са правилима службе, 
односно професионално и одговорно. Да би парламентарна контрола у сфери 
безбедности била ефективна, неопходно је да посланици, посебно у надлежним 
одборима, поседују знања из безбедносне проблематике, а да им у томе помаже 
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експертско – административно особље. Чак и адекватни професионални капа-
цитети посланика у овој врсти парламентарне контроле не морају да буду рецепт 
за констатацију да је ова контрола успешна. Ако не постоји политичка воља да 
се врши ефективна контрола војнобезбедносног сектора, односно ако извршна 
власт путем парламентарне већине не исказује тежњу да рад војнобезбедносног 
сектора у оном домену у коме може да буде доступан јавности, то и буде, онда ће 
контрола претрпети неуспехе. Српски политички систем и даље се не може ка-
рактерисати као зрео у потпуности, нити су многе политичке групације истин-
ски надахнуте демократским идејама. Дуг период ауторитарне прошлости и вео 
тајне који је покривао делатност војске, полиције и обавештајних служби, учи-
нио је да правна и политичка култура код политичких субјеката, која би требало 
да захтева што транспарентнији рад органа безбедности, и даље буде недовољно 
развијена. То се не односи само на парламентарну контролу већ и на контролу 
коју над ових системом спроводи извршна власт, део јавног мњења, научне ин-
ституције, па и нека независна тела. Развијенија демократска политичка култу-
ра, која ће разлабавити страначку оданост и поступање по страначким директи-
вама, у будућности може да утиче на оформљење чвршће политичке воље да се 
парламентарна контрола безбедносних органа врши ефектније. Тако је потреб-
но да делатност надлежних одбора за одбрану и унутрашње послове, контролу 
служби безбедности, финансије, републички буџет и трошење јавних средстава 
буде прожета вишим степеном међусобне сарадње и узајамног уважавања неве-
зано од тога који се припадници различитих посланичких група налазе на челу 
одбора. Уједно, потребна је и адекватнија сарадња са заштитником грађана, која 
је у претходном периоду изостала, управо због тога што нема довољно повере-
ња на релацији парламентарне већине у Народној скупштини и заштитиника 
грађана у сфери парламентарне контроле војнобезбедносног сектора. Актуел-
ни заштитник грађана, Саша Јанковић, написао је у једном тексту да су услови за 
успех парламентарне контроле и висок ауторитет и интегритет парламентараца 
и парламента уопште, пракса претпостављања ширег интереса уској партијској 
политици и дневнополитичким циљевима, специјализација појединих послани-
ка и познавање стручне обавештајно- безбедносне тематике, поштовање безбед-
носне културе, разрађене процедуре (посебно у раду специјализованог одбора) 
систематичност у раду, коришћење квалитетних, независних извора информи-
сања, сарадња са другим институцијама контроле, постојање праве мере јавно-
сти ради (10). Такође је питање да ли заштитник грађана, дакле, општи омбуд-
сман треба да учествује у контроли војнобезбедносног сектора или установи, на 
пример, посебног војног омбудсмана као што имају неке земље попут Аустра-
лије, Канаде, Норвешке или Немачке, уз услов да се бира по норвешко-немач-
ком моделу, односно од стране законодавне власти. На крају, не желимо да из-
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оставимо мишљење да је добро да постоји плуралитет парламентарног надзора 
и контроле, уз услов да не долази до сударања у надлежностима, односно њихо-
вог преклапања.
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PARLIAMENTARY OVERSIGHT AND CONTROL  
OF MILITARY AND SECURITY SECTOR

SUMMARY

The security function of the state can be equated with forced function of the state. 
This function is connected with preservation of the values   of the society and the state. 
These fundamental values   are: sovereignty, territorial integrity аnd independence. State 
authorities that perform security functions are obliged to respect human rights. The se-
curity function is political and social category. Narrowing of recognized human rights 
is possible only on the basis of the constitution and of the law. Organised crime and 
terrorism are security risks in the modern age. It is necessary to achieve a balance be-
tween the protection of national interests on the one hand but also the interests of indi-
viduals on the other in the activity of security and defense sector. This is the challenge 
of modern states, and also of Serbia. It is essential that there is no abuse of authority 
by the security organs. Control is necessary to have because of this fact. In this paper, 
the focus is on parliamentary oversight and control. This monitoring was introduced 
on the basis of the Serbian Constitution of 2006. Parliamentary oversight and control 
are regulated by the Law on the National Assembly and the Rules of Procedure of the 
National Assembly. Parliamentary oversight and control are regulated by special laws 
in the field of security. For the success of parliamentary control are essential: high au-
thority of Parliament and members of Parliament, professional skills of members of 
Parliament and autonomy from daily politics.
Кey words: security; military and security sector; parliamentary control
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СПЕЦИФИЧНОСТИ СИСТЕМА НАПРЕДОВАЊА 
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ

Сажетак: У раду аутор анализира специфичности система напредовања поли-
цијских службеника у Србији. На почетку врши појмовни осврт на аутомат-
ски, отворени и комбиновани систем напредовања, како би се утврдили њихо-
ви елементи, као и предности и недостаци сваког система појединачно. Потом 
анализира општи систем напредовања државних службеника у Србији, који се 
сврстава у групу отворених система напредовања. Након тога аутор анализи-
ра систем напредовања полицијских службеника у Србији. Он се убраја у ред 
комбинованих система напредовања, при чему су у њему претежно елементи 
аутоматског система напредовања. 
Кључне речи: полицијски службеници, аутоматски систем напредовања, 
отворени систем напредовања, комбиновани систем напредовања, систем на-
предовања полицијских службеника

УВОД

Савремена држава и њена управа подразумевају постојање ефикасних, 
професионалних и ваљано образованих државних службеника. Ради оства-
рења претходно наведених циљева, важан је начин спровођења службеничке 
политике, тачније примена одговарајућег система напредовања, који предста-
вља један од њених најзначајнијих делова.
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Примена одређеног система напредовања, тј. отвореног, аутоматског или 
мешовитог изискује, пре свега, анализу сваког система појединачно како би се 
утврдиле њихове предности и мане. 

Отворени систем напредовања заснован је на оцењивању рада државних слу-
жбеника. Оцењују се резултати рада, однос према послу, колегама, усавршавање. 
Напредовање, по правилу, зависи од високих оцена рада државног службеника 
током неколико периода оцењивања.

 Аутоматски систем почива на објективним чињеницима које су узрок за на-
предовање. Државни службеник напредује након стеченог одговарајућег нивоа 
образовања, радног искуства или положеног стручног испита. У овом систему 
најчешће не постоји институт оцењивања, или уколико га има његов значај је не-
знатан, за разлику од значаја који има у отвореном систему напредовања.

Комбиновани систем у себи садржи елементе отвореног и аутоматског систе-
ма. У зависности од његове примене у конкретној држави, у комбинованом си-
стему могу бити претежнији елементи отвореног или аутоматског система.

Полицијски службеници су специфична група државних службеника због при-
роде посла који врше, а која се огледа у могућности појачаног ауторитарног дела-
ња, у односу на остале државне службенике. Због тога се ауторитет државе директ-
но повезује у свести грађана са њиховим овлашћењима и пословима које врше.

Општи систем напредовања државних службеника у Србији разликује се од 
система напредовања полицијских службеника. Први је отворен, а други ком-
бинован. Разлике проистичу из специфичног положаја и деловања полицијских 
службеника у односу на државне службенике. Такође, у комбинованом систему 
напредовања, који се примењује за напредовање државних службеника, прете-
жни су елементи аутоматског система напредовања.

1. ОТВОРЕНИ, ЗАТВОРЕНИ И МЕШОВИТИ  
СИСТЕМ НАПРЕДОВАЊА

Систем напредовања државних службеника од великог је значаја за функци-
онисање конкретног државног органа. Одговарајући систем напредовања за по-
следицу треба да има кавалитетно вођење службеничке политике, а што доводи 
до примања и распоређивања државних службеника за и на одговарајућа рад-
на места.

Под системом напредовања подразумевамо активности и начела на основу 
којих се те активности спроводе, које доводе до кретања службеника током ње-
гове каријере. Изабрани систем треба да омогући напредовање службеника то-
ком каријере на платној лествици, у класи, звању или положају и на више или 
боље радно место, при чему се неки облици напредовања могу одвијати истовре-
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мено, на пример, напредовање у плати и звању, а неки одвојено, попут напредо-
вања најпре у платном разреду, па тек потом у звању (1).

У теорији је прихваћена подела система напредовања државних службени-
ка на аутоматске или каријерне, отворене и комбиноване системе напредовања. 
Конкретан систем напредовања зависи од позитивноправних прописа сваке др-
жаве појединачно. Такође, неопходно је напоменути да данас не постоје потпуно 
отворени или потпуно аутоматски системи напредовања државних службени-
ка. Већина службеничких система данас повезује елементе аутоматских и отво-
рених система напредовања и на основу њиховог повезивања настају комбино-
вани системи напредовања (2).

Под аутоматским системом напредовања државних службеника подразуме-
вамо напредовање службеника на основу одређених објективних критеријума, 
при чему су најзначајнији стицање одговарајуће стручне спреме, положен струч-
ни испит и протек одређеног временског периода током којег је државни слу-
жбеник радио у државном органу, тј. поседовање радног искуства.

 За овај систем напредовања, карактеристично је то да највише положаје на 
хијерархијској лествици заузимају лица која су већ дуго део организације. Више 
позиције у државном органу попуњавају се премештајем у оквиру истог органа 
или преузимањем из другог државног органа, при чему је улазак лицима из при-
ватног сектора отежан, посебно на послове који се налазе на вишем и средњем 
нивоу хијерархијске лествице (3).

За аутоматски систем напредовања државних службеника, карактеристично 
је схватање државне службе као позива. Да би се заузело неко више место у хије-
рархији у конкретном државном органу, најчешће је најзначајни услов постоја-
ње одговарајућег радног искуства. Сматра се да само државни службеници који 
су дужи временски период радили у управи поседују одговарајућа знања и спо-
собности да врше послове везане за радна места која су руководећа или су веза-
на за нека руководећа овлашћења у државном органу.

За напредовање у аутоматском систему, од пресудног значаја нису оцене који-
ма је руководилац држаног службеника оценио у периоду који претходи напре-
довању. Оценама се најчешће придаје значај, али упркос њима наступањем неких 
објективних претпоставки (стицање стручне квалификације или радног иску-
ства) државни службеник ће напредовати у државном органу.

Такође, у аутоматском систему службеници често када напредују у звању или 
класи остварују виши статус и плату, при чему се круг послова који обављају не 
мења (4).

Суштина аутоматског система напредовања огледа се у фаворизовању ин-
терног напредовања, развоју каријере државних службеника и у окретању соп-
ственим кадровским потенцијалима државног органа. Ангажовање лица изван 



Александар АНТИЋ

204

државних органа у којима се примењује аутоматски систем напредовања пред-
ставља изузетак који се своди на пријем приправника преко јавног конкурса. 

Отворени систем напредовања разликује се од аутоматског, пре свега, у по-
гледу схватања посла у државним органима, као радног ангажовања које не по-
седује превелике специфичности у односу на послове у приватном сектору. Из 
перспективе овог система напредовања, државна служба се не посматра као по-
зив, већ као врста радног ангажовања која је по својој суштини идентична по-
словима у вандржавном сектору. Уједно овај систем напредовања оличава број-
на схватања по којима начини управљања кадровима у државном сектору, као и 
начела по којима се они спроводе, треба у што већој мери да се приближе начи-
нима на основу којих се управља кадровима у приватном сектору.

Напредовање у складу са одговарајућим резултатима рада, засновано на на-
челима мерит система, основно је полазиште отвореног система напредовања. 
Награда према способностима, у виду напредовања, представља највећи мотив 
који службеника подстиче на квалитетнији и стручнији рад (5). 

Руководилац периодично оцењује државног службеника и тиме проверава 
његов резултат рада. Према резултатима оцењивања, спроводи се и напредовање 
државних службеника. Уколико су оцене одговарајуће током више периода оце-
њивања, најчешће током два или четири узастопна периода оцењивања, држав-
ни службеник ће напредовати у више знање, виши платни разред или на више 
радно место. Само на тај начин може се максимизирати ефикасност рада у др-
жавним органима (6).

Отворени систем напредовања најчешће подразумева и доступност већине 
радних места лицима која немају радно искуство у државним органима. Виша и 
средња радна места у хијерархији доступна су и лицима која нису раније ради-
ла у државним органима, а што није случај у службеничким системима у којима 
се напредовање спроводи у складу са правилима аутоматског система. Уједно, са 
напредовањем службеника, мења се и његово радно место, тј. врста послова које 
он обавља, а што често није ситуација у аутоматском систему напредовања (1).

Мешовити систем напредовања одређен је комбиновањем елемената ауто-
матског и отвореног система. Сваки мешовити систем је специфичан и његови 
елементи и начин напредовања државних службеника разликују се од државе до 
државе и зависи од правних прописа сваке државе појединачно. 

У комбинованом систему садржана су позитивна и у пракси доказана решења 
садржана у аутоматском и отвореном систему напредовања, а изостављају њихо-
ви неодговарајући елементи. Због тога је у свету евидентно повећање мешовитих 
система напредовања у службеничким системима бројних држава.
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2. СИСТЕМ НАПРЕДОВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ

Ради утврђивања система напредовања полицијских службеника и његових 
специфичности, неопходно је претходно анализирати систем напредовања др-
жавних службеника у Србији.

Законом о државним службеницима (Сл. гласник РС бр. 79/2005, 81/2005 – 
испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) уре-
ђен је општи систем напредовања који важи за све државне службенике, уколи-
ко није донет посебан закон којим се предвиђа посебан систем напредовања за 
поједину групу или групе државних службеника. У случају постојања посебног 
закона, примењиваће се систем напредовања државних службеника који је тиме 
предвиђен, а не систем садржан у Закону о државним службеницима.

Чланом 87 Закона о државним службеницима предвиђено је да државни слу-
жбеник може напредовати премештајем на непосредно више извршилачко рад-
но место или постављењем на положај или виши положај, у истом или другом 
државном органу. Непосредно вишим извршилачким радним местом, према 
претходно наведеном члану, сматра се оно чији се послови врше у непосред-
но вишем звању, или у истом звању, али на радном месту руководиоца уже уну-
трашње јединице у државном органу. Такође, државни службеник може напре-
довати и преласком у виши платни разред, без промене радног места, при чему 
ће виши платни разред бити одређен у складу са Законом о платама државних 
службеника и намештеника (Службени гласник РС бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 
101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014).

Основ за напредовање државног службеника је одговарајућа оцена. Према 
чл. 82 Закона о државним службеницима, циљ оцењивања је откривање и откла-
њање недостатака у раду државних службеника, подстицање на боље резулта-
те рада и стварање услова за правилно одлучивање о напредовању и стручном 
усавршавању. Оцењују се резултати постигнути у извршавању послова радног 
места и постављених циљева, самосталност, стваралачка способност, предузи-
мљивост, прецизност и савесност, сарадња са другим државним службеницима 
и остале способности које исискује радно место. Такође, резултати постигнути 
у извршавању послова радног места и постављених циљева вреднују се квартал-
но. Оцењивање државних службеника према чл. 83 обавља се једном годишње, и 
то најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину.

Сходно члану 84а Закона о државним службеницима, оцене којима се вред-
нује рад државних службеника су: не задовољава, задовољава, добар, истиче се 
и нарочито се истиче. Конкретну оцену одређује руководилац решењем. Тако-
ђе, Влада Уредбом о оцењивању државних службеника (Сл. гласник, бр. 11/2006 
и 109/2009) ближе уређује мерила за оцењивање и поступак оцењивања у свим 
државним органима.
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Осим претходно наведених чланова, напредовању државних службеника у 
Закону о државним службеницима посвећени су и чланови 88 и 89. Руководи-
лац може да премести на непосредно више извршилачко радно место државног 
службеника коме је најмање два пута узастопно одређена оцена нарочито се ис-
тиче или четири пута узастопно истиче се, ако постоји слободно радно место и 
државни службеник испуњава услове за рад на њему.

Изузетно, државни службеник који је премештен на непосредно више рад-
но место јер му је два пута узастопно одређена оцена нарочито се истиче може, 
иако не испуњава услове везане за радно искуство, да буде премештен на непо-
средно више радно место ако му опет буде одређена оцена нарочито се истиче. 
Оцене на којима је засновано напредовање не узимају се у обзир за следеће на-
предовање.

Након анализе претходно наведених чланова Закона о државним службени-
цима, долазимо до закључка да се напредовање државних службеника обавља у 
складу са отвореним системом напредовања. До кретања државног службеника 
на хијерархијској лествици, долази након одређивања адекватне оцене од стра-
не руководиоца. Није предвиђена могућност која би аутоматски доводила до на-
предовања независно од резултата оцењивања.

Дакле, напредовање државних службеника зависи од оцене његовог рада коју 
доноси руководилац. Оцењивање сходно претходно наведеним члановима За-
кона о државним службеницима и Уредби о оцењивању државних службени-
ка треба да се врши у складу са начелима и методима мерит система, тј. у скла-
ду са резултатима рада и доприносом државног службеника остваривању циља 
државног органа. Коришћење овог система приликом спровођења службенич-
ке политике треба да има за последицу избор најбоље особе за конкретно радно 
место, која ће омогућити најбољи квалитет услуга јавности (7). 

Отворени систем напредовања производ је настојања да мерит систем буде 
суштина функционисања државних органа, деловања државних службеника 
и спровођења службеничке политике у Србији. Мерит систем треба да елими-
нише систем напредовања који се спроводи на основу субјективних метода, тј. 
страначке, верске, националне припадности и непотизма, као и осталих нега-
тивних и недозвољених активности. Елиминисање система напредовања вође-
ног на претходно наведен начин неопходно је услед тога што се руководиоци у 
јавном сектору данас суочавају са потребом за постојањем професионалног слу-
жбеничког апарата, као услова неопходног за повећање продуктивности јавних 
организација којима руководе (8). 
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3. СИСТЕМ НАПРЕДОВАЊА  
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ

Напредовање полицијских службеника регулисано је Законом о полицији 
(Сл. гласник РС бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС, 92/2011 И 64/2015) који пред-
ставља посебан закон у односу на Закон о државним службеницима. Систем на-
предовања полицијских службеника прописан Законом о полицији поседује 
бројне специфичности у односу на општи систем напредовања који је регулисан 
Законом о државним службеницима. 

Особености напредовања полицијских службеника произлазе због посебно-
сти полицијских службеника у односу на остале државне службенике. Посебан 
положај полицијских службеника произлази из карактера њихове делатности, а 
која се огледа у могућности интензивнијег ауторитарног иступања у односу на 
остале државне службенике. Такође, већина државних службеника не поседује 
могућност коришћења принудних средстава, између осталих и оружја, за разли-
ку од полицијских службеника. Уједно полицијски службеници од стране грађа-
на често бивају посматрани као персонификација државе и идентификују се са 
државним ауторитетом. Због тога ако се полицијски службеници понашају на 
начин који не угрожава и не нарушава права и слободе грађана, онда ће се и гра-
ђани лакше покоравати државним заповестима (9).

Систем напредовања полицијских службеника почива на звањима. Сви поли-
цијски службеници поседују звања предвиђена Законом о полицији. Звања по-
лицијских службеника предвиђена су члановима 116 и 117 Закона о полицији и 
зависе од стручне спреме полицијских службеника. У звањима се прави разлика 
између звања овлашћених службених лица и полицијских службеника који оба-
вљају послове противпожарне заштите, са једне стране, и осталих полицијских 
службеника и других запослених, са друге. Разлика између претходно наведених 
полицијских службеника наведена је у чл. 4 Закона о полицији.

Према чл. 118 Закона о полицији, полицијски службеник, односно други запо-
слени стиче непосредно више звање уколико су кумулативно испуњени следећи 
услови: поседовање одговарајуће стручне спреме; утврђивање звања за радно ме-
сто на које је распоређен, односно на које се распоређује; проведено одговарајуће 
време у претходном звању; поседовање позитивних оцена две године пре стица-
ња звања; уколико за последње две године пре стицања звања није безусловно ка-
жњен за кривично дело казном затвора и да није кажњен дисциплинском мером 
због тешке повреде службене дужности и под условом да се против њега не води 
кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности нити 
дисциплински поступак због тешке повреде службене дужности.
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Сходно претходно наведеним члановима, стичемо увид у основна обележја 
система напредовања полицијских службеника у Србији. Он у себи садржи обе-
лежја аутоматског и отвореног система напредовања. 

Број година који полицијски службеник мора да проведе у претходном зва-
њу да би напредовао у више зависи од стручне спреме и према чл. 119 износи пет 
година за запослене са средњом и вишом стручном спремом и две, четири или 
пет година, у зависности од звања, за полицијске службенике са вишом струч-
ном спремом. 

Поседовање одговарајуће стручне спреме и одговарајући број година проведен 
у претходном звању несумњиво представљају елементе аутоматског система на-
предовања. Њих можемо оначити као објективне чињенице везане за статус поли-
цијског службеника од којих зависи његово напредовање. Такође, приметно је да 
Законом о државним службеницима одговарајући број година проведених у прет-
ходном звању није предвиђен као услов за напредовање државног службеника.

Поседовање позитивне оцене, као услова за напредовање, представља еле-
мент отвореног система напредовања. Чланом 121 прописано је да се ради утвр-
ђивања услова за напредовање, тј. стицање и губитак звања рад полицијских 
службеника и других запослених оцењује једанпут годишње позитивном или не-
гативном оценом. Позитивне оцене су довољан – 2, добар – 3, истиче се – 4 и на-
рочито се истиче – 5, а негативна оцена је недовољан – 1.

Позитивна оцена је услов за напредовање. Међутим, приметно је да је овај 
услов ниско постављен јер неће напредовати само онај полицијски службеник 
који је оцењен негативном оценом, за разлику од система напредовања који про-
писује Закон о државним службеницима, а у коме се захтева поседовање најви-
ших оцена.

Ради награђивања службеника који су оцењени највишим оценама, чланом 
127 прописана је могућност ванредног напредовања. Сходно претходно наве-
деном члану, полицијски службеник чији је рад у последње две године оцењен 
највишом позитивном оценом, а у звању које има провео је најмање половину 
времена предвиђеног за стицање непосредно вишег звања и испуњава друге за-
коном прописане услове, може превремено стећи непосредно више звање. Тако-
ђе, полицијски службеник који је постигао изузетне резултате у раду и тиме дао 
знатан допринос обављању унутрашњих послова, или у години у којој испуња-
ва опште услове за стицање старосне пензије, може ванредно стећи непосред-
но више звање. Ванредно се може напредовати само једанпут. Акт о превреме-
ном, односно ванредном стицању непосредно вишег звања доноси министар, 
или старешина ког он овласти.

Институт ванредног напредовања треба да омогући већи утицај оцењивања 
на напредовање полицијских службеника. За државне службенике, оцењивање 
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представља основ за одлучивање о њиховом напредовању (10). Значај оцењива-
ња за напредовање полицијских службеника слабији је од значаја за напредова-
ње државних службеника. Ванредно напредовање треба да омогући мотиваци-
ју полицијским службеницима за бољи и квалитетнији рад. Особена делатност 
полиције условљава и одређена одступања позитивноправних решења везана за 
радни однос полицијских службеника у односу на одредбе Закона о државним 
службеницима (11). Ова одступања су нужна упркос томе што полицијски слу-
жбеници припадају групи државних службеника, због бројних заједничких осо-
бина које карактеришу њихов радноправни положај (12).

Након анализе претходно наведених чланова Закона о полицији долазимо до 
закључка да је у полицијском службеничком систему примењен комбиновани 
систем напредовања у коме преовлађују елементи аутоматског система у односу 
на елементе отвореног система напредовања. За разлику од система напредова-
ња полицијских службеника, систем напредовања прописан Законом о држав-
ним службеницима припада групи отворених система напредовања. 

Природа посла полицијских службеника представља разлог због чега су у по-
лицијском систему напредовања претежни елементи аутоматског система. По-
лицијски службеници имају највећу могућност ауторитарног иступања у одно-
су на остале државне службенике, уједно посао који они врше прати већи степен 
ризика у односу на послове осталих државних службеника. Због тога су елемен-
ти аутоматског система нека врста надокнаде за ризик коме су полицијски слу-
жбеници изложени и мотив за вршење полицијског позива. Поред тога, иску-
ство у вршењу полицијске службе је у пракси доказано као важна претпоставка 
за обављање сложенијих послова који карактеришу виша звања. Такође, због 
тога што оцењивање као елемент отвореног система напредовања у себи садржи 
субјективни елемент, тј. оцену руководиоца која често не мора бити објективна, 
сматра се да су елементи аутоматског система, тј. радно искуство и стручна спре-
ма праведнији као услов за напредовање. 

Комбиновани систем напредовања полицијских службеника представља из-
балансирана решења чија примена треба да омогући напредовање запослених у 
конзистентном систему звања и да обезбеди да она буду искључиво у функци-
ји што успешнијег обављања послова из надлежности полиције и министарства 
(13). Мана оцењивања садржана у систему напредовања полицијских службени-
ка састоји се у томе што венредно напредовање зависи само од оцене министра 
или лица које он овласти. Приликом доношења новог закона о полицији овај не-
достатак треба отклонити тако што ће та могућност, пре свега, бити дата и руко-
водиоцима полицијских управа и станица.
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ЗАКЉУЧАК

Полицијски службеници чине важан део државног апарата. Њихов одгова-
рајући рад омогућава ваљано функционисање државе и уједно повећава задо-
вољство грађана. Због могућности ауторитатарног иступања и употребе силе, 
грађани их најчешће идентификују са државом, те су они често њено лице, у њи-
ховим очима.

Због значаја који полицијски службеници имају на уређење и рад државе, не-
опходно је у вези с тим водити одговарајућу службеничку политику. Важан део 
службеничке политике представља и систем напредовања, односно примењива-
ње аутоматског, отвореног или комбинованог система напредовања.

Сви наведени системи напредовања имају одређене предности и недостатке. 
У службеничким системима опажа се све већа примена комбинованог система 
напредовања, јер се у њему састоје у пракси доказани елементи ауторитарног и 
отвореног система.

Општи систем напредовања државних службеника у Србији је отворени си-
стем. Он почива на оцењивању и оценама као условима неопходним за напредо-
вање. За разлику од њега, систем напредовања полицијских службеника је ком-
биновани систем. Код претходно наведеног система напредовања претежни су 
елементи аутоматског у односу на елементе отвореног система.

Елементи аутоматског система у систему напредовању полицијских службе-
ника огледају се пре свега у радном искуству као услову за напредовање. Без од-
говарајућег радног искуства нема напредовања у више звање. Радно искуство је 
пракси препознато као битан фактор за одговарајуће вршење сложенијих поли-
цијских послова и уопште свих послова, повезаних са вишим звањима. Због тога 
је радном искуству придан повећани значај у односу на остале услове за напре-
довање у систему напредовања полицијских службеника.

Што се тиче елемената отвореног система напредовања, они су садржани у 
институту оцењивања полицијских службеника. Оцене којима се вреднује њи-
хов рад нису од превеликог значаја на напредовање због тога што је за напредо-
вање довољна позитивна оцена, а не највише оцене, као што је то случај у општем 
систему напредовања државних службеника.

Међутим, оцењивању се даје већи значај кроз институт ванредног напредо-
вања. Ванредним напредовањем награђује се полицијски службеник за изузетне 
резултате у раду, оличене у највишим оценанама његовог рада. Акт о ванредном 
напредовању доноси министар, при чему круг лица која својом одлуком могу 
довести до ванредног напредовања треба проширити на још лица при будућим 
променама закона.
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SPECIFICS OF THE SYSTEM OF PROMOTION  
OF POLICE OFFICERS IN SERBIA

SUMMARY

The author analyzes the specifics of the system of promotion of police officers in Ser-
bia. First the author performs a conceptual review of the automatic, open and com-
bined system of promotion, in order to identify their elements, as well as the advantages 
and disadvantages of each. Then the author is analyzing the general system of promo-
tion of civil servants in Serbia, which belongs to a group of open system of promotion. 
After that, the author analyzes the system of promotion of police officers in Serbia. He 
is one of the combined system of promotion, where it prevail elements of the automatic 
promotion system.
Keywords: police officers, automatic promotion system, open promotion system, combined 
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ПОТРЕБА ЗА КРИВИЧНОПРАВНОМ ЗАШТИТОМ 
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  

И ПОТРЕБА ЗА ЗАШТИТОМ ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ 
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Апстракт: Постмодермо друштво се често описује као информационо дру-
штво. Штавише, уобичајени покушаји дефинисања информационог друштва 
заснивају се на предоминантној улози технолошких иновација у функциони-
сању савременог света. Иако неспорно мултидимензионални феномен, ин-
формационо друштво је у колоквијалном значењу појам лишен социјалних 
атрибута. Насупрот томе, схваћен као комплекс нових правних вредности које 
треба штитити он представља нови задатак за кривично законодавство. Недо-
статак теоријских основа указује на парцијалност кривичноправних решења 
и сукоб са основним принципима (на пример, уставност, начело легалитета, 
ultima ratio принцип, дозвољеност lex specialis модела). У овом раду се сто-
га третирају неки уочени проблеми поводом инкриминализације ових нових 
облика (кажњивих) аката. Издвојићемо основне: латентни сукоб са уставним 
начелима о слободи изражавања и заштити приватности (уставност), специ-
фичан речник који се наметнуо, поништавајући постојећи, конвенционал-
ни, чиме утиче на екстензивни изглед инкриминација (начело легалитета), и 
превентивне и параправне мере (ultima ratio). Анализа упућује на оквирни 
закључак да виртуелни свет информационих технологија тражи заштиту у ре-
алном свету кривичног права, не желећи да прихвати доминантност правила 
тог света, и да је конституционална улога кривичноправне заштите угрожена 
новим облицима злоупотребе моћи.
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Кључне речи: информационо друштво, класично кривично право, нове правне 
вредности, превентивна правна реакција, лимитирање анонимности, контрола 
садржаја и успостављање општих стандарда

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Изабрана тема о улози и дометима кривичног права у заштити информацио-
ног друштва имплицира расправу о најмање две важне теме. 

Једна је релативно нов, али свакако посебан, систем живљења и размишљања 
у постиндустријском друштву, и утицај тог система и његових правила на могућ-
ности (његове) заштите и, друга, тема заштите друштва од злоупотреба тог си-
стема. У оба случаја говорићемо о кривичноправној заштити.

Иако би било логично да се најпре одреди значење речи, у изабраном случају 
то је, изгледа, тешко изводљиво. Наиме, данас се говори о информационом дру-
штву подразумевајући одређено значење и полазећи од неке (скоро личне) де-
финиције. Управо ту се крије опасност недовољног разумевања. Подразумевано 
значење је само по природи опасна категорија, јер носи у себи капацитет фик-
ције и стереотипа који не дозвољавају коректну интерпретацију феномена. Ако 
томе додамо и, у суштини, виртуелни нови језик којим „говоре“ нове технологи-
је и који је наметнут свима, проблем је чини се јаснији.  

Стога ће у овом тексту бити постављена нека питања о кривичном праву као 
инструментализованом нормативном поретку. У овој расправи термин инстру-
ментализовани нормативни поредак ћемо користити само у значењу задате 
теме, тј. функционалне заштите нових правних вредности средствима кривич-
ног права.  

Не треба се претерано трудити у илустровању чињенице да је дигитална ре-
волуција истовремено и технолошка револуција која је променила савремено 
друштво и савремену свест. Уобичајени покушаји дефинисања информационог 
друштва заснивају се на премиси о предоминантној улози технолошких инова-
ција у функционисању савременог света. То је потпуно неспорно. Ево само неко-
лико примера. Телефону је требало 70 година да продре у више од половине свет-
ских домаћинстава, радију 28 година, а интернету само 10 година. Или, Фејсбуку 
је требало 852 дана да добије више од 10 милиона корисника, Твитеру 750 дана, 
а Гуглу плус само 16 дана. Док је 2000. године број корисника интернета износио 
394 милиона, 2014. године он је стекао 2.923 милиона корисника. Преко глобал-
не мреже могли сте 2008. године располагати са 0,8 трилијарди бајта (зетабајта) 
података, 2014. године пет зетабајта података, а процењује се да ће та „количина“ 
до 2020. године достићи 44 зетабајта (44 трилијарде бајта). Сматра се да ће у на-
редних пет година број финансијских трансакција превазићи 45 милијарди пла-
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ћања дневно. Док је до пре само десетак година изгледало да ће главни инстру-
мент за приступ светској мрежи, бар неко време, бити лаптопови и PC рачунари, 
већ 2013. године број „паметних телефона“ који то лако чине премашио је мили-
јарду   корисника. Процењује се, узгред, да ће број мобилних телефона већ иду-
ће године достићи цифру од две милијарде примерака, а да ће број таблета са око 
100 милиона до идуће године утростручити. И ту да се зауставимо када је реч о 
овој невероватној серији светских података (1). 

Несумњиво је и да је постиндустријско друштво као друштво суочено са но-
вим изазовима и да захтева потпуно нове регулативе, регулаторне механизме и 
заштиту. Међутим, оно не може бити схваћено као паралелни систем са  ауто-
номним правилима. У том смислу, настаје сукоб „светова“, од језика до економи-
је и права. Идеја глобализације је кључни концепт.  

Кривично право је репресивна реакција на поремећај функционисања дру-
штвених односа, и то најдословније мора консенквентно значити да нема (не би 
требало per definitionem) улогу превентивног механизма у заштити тих односа. 
Даље, репресивност кривичног права подразумева да се његова улога исцрпљује 
као средства ultima ratio, тачније да она постаје делатна након исцрпљивања ван-
правних и других (не кривичноправних) правних механизама заштите.

1. ПОКУШАЈ ДЕФИНИСАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
Не постоји јединствен концепт појмовног одређења информационог (или ин-

форматичког) друштва. Несумњиво је да од угла посматрања зависи и само де-
финисање (технички, економски, социолошки, правни и културолошки модел). 
Информационо друштво је, такође, основна одредница онога што подразумева-
мо када говоримо о постмодерном или постиндустријском друштву. На тај на-
чин технолошка иновација (информатички системи, трансмисија, технологија 
информација, нанотехнологија, биотехнологија) постаје од виртуелног до реал-
ног сегмент сваког дела савременог друштва. Из ове хипотезе створена је нова – 
да су информација и знање основни извори, ресурси новог света.

 Стога је нужно отворити нека друга питања и отворити другачије хипоте-
зе. Немогуће је да друштво прати и „помаже“ развоју и заштити информацио-
ног друштва ван контекста самог друштва у основном (социолошком значењу). 
Информационо друштво као феномен, да поновимо, мада му се признаје мул-
тидимензионалност, мора бити посматрано примарно у социјалним атрибути-
ма, прихватајући утицај информатичке револуције на друштвену организацију, 
укључујући и кривичноправни систем.  

 Преовлађујући став је да је однос или веза знања и информације фундаментал-
но промењен. Трансформација комуникације у перманентну информациону тех-
нологију је чак променила начин на који се знање друштвено вреднује. Може се 
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рећи да структура традиционалног ауторитета (у држави и праву) бива постепено 
замењивана алтернативним методом социјеталне контроле (surveillance Society).

Проблем који већ на овом месту заслужује да буде наглашен је однос кри-
вичног права и безбедности. Савремени тренутак у све огољенијој форми ука-
зује и на присуство нове и опасне утопије. Ако можемо рећи да смо учествова-
ли у „старој“ утопији бескласног друштва „у најави“ и очекивању бољег, а која се 
реализовала реалним постојањем диктатуре (2), сада можемо наговестити да се 
нова утопија друштва без ризика и опасности у „чекању“ свог остварења реали-
зује кроз умножавање кривичних дела, пооштравањем казненог система и, што 
је најважније, промоцијом и оправдавањем перманентног стања изузетака (3), 
или правног ванредног стања. У трагању за друштвом без ризика, налазимо се 
у „привременом“ стању сталне, али имплицитно и неизвесне борбе против кри-
миналитета и, што је још важније, у стању перманентног ризика.

Сматра се, штавише (4), у образлагању ове утопије, да настаје нови облик др-
жавног уређења (network state) који би требало постепено да замени модел наци-
оналне државе индустријске ере. Савремени ток догађаја говори управо супрот-
но: ренесанса националне државе у ономе што се назива „мигрантском кризом“ 
поприма нежељено каналисање.

 Овде морамо застатати у набрајању нових утопија савременог света. Дру-
штво надзора и безбедности нужно доноси досад непознате трансформације; 
информација као основни ресурс информационог друштва, утичући на поли-
тичку структуру друштва и државе нужно утиче и на структуру и садржај кри-
вичноправног система.

Говори се о новом кривичном праву. У реалности, тзв. ново кривично право 
је, у суштини, адаптирање кривичног права новим социјалним условима, тако 
што се проналазе нове форме и инструменти у заштити нових вредности; поред 
заштите  информационих технологија, говори се о, на пример, економском кри-
вичном праву, кривичном праву ризика (5).    

2. ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО  
И СИСТЕМ КРИВИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ 

 До пре само неколико деценија деловало је немогуће да друштвени живот 
зависи од информационих технологија (у наставку ИТ), пре свега, глобалног 
интернета, те да јавна и приватна сфера постану витално зависне од комуни-
кационих мрежа, а да приступ информацијама постане исто толико важан као 
и приступ материјалним добрима. Данас је то несумњиво. Илустрације ради, а 
према резултатима пројекта УН из 2011. године, око 33% светске популације (2,3 
милијарде људи) имало је приступ интернету; предвиђа се да ће 2017. тај број до-



ПОТРЕБА ЗА КРИВИЧНОПРАВНОМ ЗАШТИТОМ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И 
ПОТРЕБА ЗА ЗАШТИТОМ ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

219

стићи 70%, а да ће 2020. број електронских уређаја бити шест пута већи од броја 
становника на планети (6).

Стога је више него јасно да су напади на ИТ интегритет, превазилазећи инте-
ресе индивидуе, постали важан део кривичноправне заштите, пре свега, финан-
сијских интереса, економског и безбедносног система свих држава.  

Информационе технологије, у овом смислу, постају важно средство за извр-
шење кривичних дела, а заштита од ове врсте криминала укључена је у „велики 
каталог“ глобалних претњи попут тероризма, трговине људима, заштите живот-
не средине, и сличних некохерентно груписаних проблема који се прикључују 
каталогу у мери која илуструје њихову реалну опасност и актуелност, а  са који-
ма ниједна национална влада сама не може да се носи. То има за посебну, али ве-
ома важну, последицу да су националне владе често лимитиране утицајем над-
националних актера и аката чак и у погледу оних питања која су још увек у већој 
мери национална, као што је право. Задржаћемо се на уоченим основним про-
блемима кривичноправне реакције.

Изазови и предности cyberspace – интернета су, пре свега, активна партици-
пација,   као директан резултат архитектуре интернета: он је јефтин (мали тро-
шкови), децентрализован и анониман (7). Први изазов је уграђен у интернет 
историју, у идеји да се cyberspace не може регулисати осим механизмом саморе-
гулације. Данас знамо да је то немогуће, али све отворене дилеме поводом тога 
како нису затворене ни у назнакама. Потенцијал осећаја слободе, ослобађајући 
ефекат ствара отпор регулацији као рестриктивном феномену. Насупрот томе, 
сустиже га репутација опасног, морално сумњивог и тешког објекта контроле.  

 У литератури која обрађује ову тему искристалисала се дилема: владати или 
регулисати (governed or regulated). Другим речима, шта је cyber право? На основу 
анализе доступне литературе, може се рећи да је то баланс изабраних интервен-
ција националног законодавства, међународних независних тела и корпорација 
и снага медија, у облику мреже регулационих механизама. Предлажу се четири 
модела нормирања (8): а) проширење територијалног суверенитета – скуп наци-
оналних законодавстава б) интернационализација у смислу међународних уго-
вора, в) нове међународне организације (ICANN,W3C, ISOOC) и г) интернет ар-
хитектура и њен регулаторни потенцијал.  

Интернет, дакле, није у домену и изгледу класичне правне норме, већ упра-
во у архитектури на којој је заснован. Сваки додатак или измена у регулатор-
ном систему ту остаје и мења саму архитектуру чинећи је мање или више ре-
стриктивном. Правни оквир нема системски облик закона, већ каталога норми 
који личи, симулира кодификацију. Тренутни интернет је либералан само зато 
што је изграђен на архитектури која није погодна, лака како би била објекат 
централизоване контроле. Увек допадљива идеја „невидљиве руке“ (тржишта) 
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која управља интернетом, у Лесинговом објашњењу, од суштинске је важности: 
cyberspace не сме бити остављен невидљивој руци. „Имамо све разлоге да веру-
јемо да cyberspace, остављен сам себи, неће остварити обећање слободе. Оста-
вљен сам себи, cyberspace ће постати савршено средство контроле… невидљи-
ва рука преко тржишта управо конструише архитектуру савршене контроле 
(9). Или: можемо градити (архитектура) или кодификовати cyberspace да чувамо 
вредности за које верујемо да су фундаменталне. Такође,  можемо градити или 
кодификовати cyberspace допуштајући да те вредности нестану.“

Зависност кривичноправне заштите од предмета нарочито је осетљиво пи-
тање због чињенице нове квантитативне димензије информационог кримина-
ла (укључив и брзину могућих повреда предмета заштите). Квантитативна ди-
мензија више није пресудна за одређивање тежине неког облика криминалитета 
(примера ради, мада жртава тероризма има укупно статистички неупоредиво 
мање него што је то збир убистава годишње, то не утиче на посебан третман те-
роризма), у овом случају, то је веома важна димензија. Треба поменути  и чи-
њеницу да високотехнолошки криминал омогућава и анонимност и самим тим 
својеврсни „имунитет“ учинилаца од кривичног гоњења. Основано се претпо-
ставља да је тамна бројка високотехнолошког криминала изузетно висока.  

Стога, да поновимо, поменуте димензије информатичког криминала мењају 
улогу кривичноправне реакције која, поред основне репресивне, добија и компо-
ненту превентиве. У правно-техничком смислу, то значи да се поред национал-
них инкриминација тежи  и хармонизацији норми на међународном нивоу1 (10). 

Неподељено је мишљење да је најзначајнији међународни акт у овој области 
Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу, која је усвојена 2001. 

1 На међународном нивоу веома су индикативне активности Савета Европе. Прва међународна иницијати-
ва потиче из 1976. године (Европска конференција о криминолошким аспектима привредног криминала). 
Кривична дела компјутерске преваре, фалсификата учињених помоћу рачунара, оштећења рачунарских 
података су, у „историјском“ смислу, апострофирана као нова. Године 1989. усвојена је и Препорука о кри-
миналним активностима повезаним са употребом рачунара (Препорука Савета Европе Но. Р. (89) 9). Ова 
препорука садржи обавезујућу листу минималних захтева који се односе на таксативно одређена кривич-
на дела против безбедности рачунарских података, који су неопходни да се на униформан начин пропи-
шу у законодавствима држава чланица (на пример, рачунарска саботажа, неовлашћен приступ рачунару). 
Поред обавезујуће, Препорука садржи и такозвану опциону листу, листу деликата чије је прописивање 
препуштено диспозицији земаља чланица. На овој листи су рачунарска шпијунажа, неовлашћена употре-
ба рачунара и неовлашћена измена рачунарских података или програма. Поред Савета Европе, питањи-
ма ове врсте криминала интензивно се бавила и  Европска организација за безбедност и сарадњу (ОЕБС). 
Наиме, 1982. године основана је експертска група са циљем да сагледа стање легислативе у области висо-
котехнолошког криминалитета и да формулише одговарајуће препоруке за измену националних закон-
ских прописа у циљу усклађивања правних норми са реалним потребама. Као резултат рада ове групе, 
1986. године ОЕБС је, кроз анализу законодавстава земаља чланица, усвојио Препоруку за усклађивање 
кривичних закона. Поред тога што указује на потребу за сарадњу на међународном нивоу, слично препо-
рукама Савета Европе, и ОЕБС сачињава листу недозвољених понашања у сајбер простору, која обухвата 
рачунарске преваре и фалсификате, оштећење рачунарских података и програма, као и неовлашћени про-
дор у заштићени рачунарски програм или заштићени рачунарски систем.
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године (треба поменути и Додатни протокол уз Конвенцију из 2003. године, који 
се бави инкриминисањем аката, материјала који садрже поруке расистичке и ксе-
нофобичне природе учињених путем рачунарских система). Циљеви Конвенције 
су, пре свега, хармонизација националних законодавстава, када је реч о материјал-
ноправним одредбама, и увођење адекватних инструмената у национална законо-
давства када је реч о процесним одредбама, како би се створила основа за истра-
живање и процесуирање ових кривичних дела, као и установљавање ефикасних 
институција и процедура међународне сарадње. Стога је унапређење сарадње по-
лицијских и других релевантних органа међу државама света један од основних 
задатака развоја механизама сузбијања високотехнолошког криминала. 

Важно је приметити да се у преамбули Конвенција позива на низ међународ-
них докумената насталих у оквиру Уједињених нација, Савета Европе и других 
међународних организација, а који установљавају одређене стандарде поштова-
ња људских права, посебно права деце, као и права на приватност и безбедност 
података о личности. На овај начин, творци Конвенције веома јасно стављају до 
знања да намера тог текста није да уруши постојеће стандарде уживања људских 
права путем мешања државе, односно полицијских и истражних органа у при-
ватност појединца или пословање компанија, већ, напротив, да установи ефи-
касне елементе заштите тих истих права од неауторизованих напада. Међутим, 
поставља се питање где је граница злоуптребе државне моћи (abuse of power) и 
ко је контролише.  

Овде ваља поменути и тзв. Миленијумску декларацију, Резолуцију бр. 55/2 Ге-
нералне скупштине УН из 2000. године, која као један од приоритетних циљева 
утврђује и потребу да се нове технологије, а нарочито информационе и комуни-
кационе учине безбедним и истовремено доступним свима. Основно начело које 
истиче Резолуција јесте да би све државе, кроз своја национална законодавства, 
требало да онемогуће постојање „сигурних кућа“ за извршиоце кривичних дела 
високотехнолошког криминала, чиме се заправо истиче потреба за синхрони-
зованом законодавном акцијом на глобалном нивоу и указује на опасност да би 
оне државе које пропусте да правно регулишу ову област привукле на своју тери-
торију велики број потенцијалних извршилаца кривичних дела. 

Пратећи основне препоруке и обавезе из међународних аката, државе потпи-
снице су у обавези да у националним законодавствима инкриминишу одређена 
поступања као акте високотехнолошког криминала.

Закони и подзаконски акти Републике Србије у области борбе против висо-
котехнолошког криминала номинално прате одговарајуће стандарде.  Законо-
давна решења везана за област високотехнолошког криминала у законодавству 
Републике Србије могу се разврстати у две групе. 

Прву групу чини Закон о организацији и надлежности државних органа за 
борбу против високотехнолошког криминала (Сл. гласник РС бр. 61/05 и 104/09), 
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којим се врши успостављање организације и надлежности посебних државних 
органа у борби против овог вида криминала (доношењем овог закона Срби-
ја удовољава захтевима  из  Конвенције Савета Европе о високотехнолошком 
криминалу која успоставља минимум стандарда које је неопходно, по мишље-
њу међународне заједнице, да испуне национална законодавства у циљу ефика-
сне борбе против високотехнолошког криминала). На неки начин је то и Закон 
о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС бр. 44/2010 и 60/2013-одлука 
УС), којим се уређују услови и начин за обављање делатности у области  елек-
тронских комуникација.

Другу групу чине прописи кривичног законодавства, материјалноправне и 
процесне  природе. Основни представник ове групе закона је Кривични законик 
Републике Србије, који утврђује радње које представљају друштвено опасно по-
нашање које се сматрају казненим делом (кривичним делима, прекршајима или 
привредним преступима). Законик о кривичном поступку успоставља проце-
сноправне оквире којима су предвиђени механизни и овлашћења државних ор-
гана у поступцима откривања, прикупљања доказа, кривичног гоњења и суђења 
учиниоцима кривичних дела високотехнолошког криминала.

Основне одредбе које се односе на област високотехнолошког криминала са-
држане су, пре свега, у Општем делу Кривичног законика, у одредбама којима је 
прописано   значење израза у смислу кривичног законодавства. Појмови пред-
стављају део дефиниција који се користе у Кривичном законику и њихово зна-
чење је обавезујуће,  на шта упућује и одредба члана 2, став 2 Закона о орга-
низацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког 
криминала, којом је прописано да изрази који се користе у овом закону имају 
значење у смислу одредаба Кривичног законика. 

Појам високотехнолошког криминала дефинисан је Законом о организацији 
и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког кримина-
ла као вршење кривичних дела код којих се као објекат или средство извршења 
кривичних дела јављају рачунари, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и 
њихови производи у материјалном или електронском облику.  

Позитивним Кривичним закоником предвиђена су кривична дела везана за 
област високотехнолошког криминала која су била предвиђена и ранијим зако-
нима, с тим што су прописана и нека нова кривична дела (на пример, дело нео-
влашћеног коришћења рачунара или рачунарске мреже). Друго, кривична дела 
против интелектуалне својине преузета су из Закона о ауторским и сродним 
правима, у коме су остале казнене одредбе за привредни преступ и прекршај.  

Основни проблем који се може открити већ у питањима везаним за сваки 
нови облик инкриминализације је, пре свега, прецизно дефинисање новог кри-
миналног акта. Апсолутна специфичност у овој области јесте брзина у напрет-
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ку информационих технологија. До сада, наиме, нисмо били суочени са фено-
меном брзине промена у кривичноправној материји, да предмет заштите тоне у 
историју‚ а да још није адекватно схваћен и обрађен. Из овог феномена нужно 
следи и проблем уочавања и признавања нових правних вредности које треба 
дефинисати и штитити. Као нове вредности у литератури издвајају се финан-
сијски интереси, грађанска права и слободе, право на недискриминацију, права 
детета и ауторска права (11). Логично би било претпоставити да те вредности 
нису раније постојале, но већ на први поглед је јасно да ове вредности нису нове 
и да су већ кривичноправно заштићене. Питање је шта нове технологије мења-
ју у овој заштити, осим технологијом омогућеног новог начина извршења. Само 
једна последица је наметнуто проширење тумачења већ постојећих норми. Тако 
је, на пример, у пракси Европског суда за људска права изражен став да „право 
на приватност преписке“ обухвата не само писану реч, већ и изговорену, дакле, 
односи се и на електронски послата писма и поруке и на телефонске разговоре. 
Такође, појам средства комуницирања обухвата не само непосредан садржај ко-
муникација већ и податке о томе ко је и са ким остварио комуникацију, или је то 
покушао, у које време, колико дуго је одређени разговор трајао, колико учеста-
ло (фреквентно) је комуникација кроз преписку, разговоре или упућене пору-
ке остваривана у одређеном периоду времена и са којих локација је вршена (Из 
Одлуке Уставног суда Србије бр. Иуз-1245/2010, 8. 7. 2013).

Друга могућа последица је више од ширења значења, а то је додато значење. 
Запажено је, на пример, да се правно другачије третира cyber узнемиравање од 
персоналног (физичког у смислу непосредне комуникације) (12), а да се не даје 
уверљиво објашњење.

Треба запазити и рефлекторску улогу, како је слободно можемо назвати у ту-
мачењу значења израза из бића класичних кривичних дела извршених коришће-
њем нових начина комуницирања – осећај угрожености, или изазивање панике, 
на пример, ствара потребу нових стандарда у процени когнитивно емоционал-
ног значења (ако ништа друго, потребно је испитати конкретни утицај на x кори-
сника, објеката или жртава). Та нова  последица, такође, може бити извор једно-
страности и злоупотребе, а као пример може послужити процена тужилаштва и 
полиције о „ширењу панике“ за време ванредне ситуације (поплава у Обренов-
цу 2014) преко ФБ налога и Твитера (13). Ништа мање опасно може бити и тре-
тирање записа као доказа.

 Претходно питање које се овде намеће јесте како ускладити инструментали-
зовану и функционалну улогу кривичног права у сталној промени предмета за-
штите са основним начелима, пре свега, начелом легалитета. Најзанимљивије у 
вези овог основног принципа јесте управо могућност да га увек угрози нешто 
ново и непознато. Ноторно је да свака нова инкриминализација, по правилу, до-
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води у питање прецизност текста закона и поштовање правила тумачења. Међу-
тим, у случају капиталних новина, као што је појава информационог друштва, 
могу бити поремећени и сами основи премиса на којима почива кривично пра-
во. Кривично дело је, на пример, по основној дефиницији дело човека, а шта ако 
се каже да је „акт објективно учињен“ од стране аутоматизованог компјутерског 
система? Невероватно је, већ на први поглед, да ово питање целу причу враћа у 
средњи век. У литератури је присутно решење које предлаже решење проблема 
учиниоца посредним путем, генералном клаузулом о „умишљајној злоупотреби 
интренета“, што, ма колико деловало привлачно, инкорпорира опасност злоупо-
требе, чак поништавања права (начела легалитета) у најдиректнијем и најгру-
бљем смислу (пошто се нужно мора радити о презумпцији умишљаја). 

Такође, проблем враћа у фокус интересовања и поновну проверу значења 
кривичног закона као системског (14).

 Овоме треба додати и проблем принципа lex certa у светлу примене потпуно 
новог вокабулара и нових значења често одступајућих од конвенционално ускла-
ђеног правног језика. Чини се непотребним наводити ноторне примере cyber реч-
ника, али је занимљиво навести крајност (аргентински кривични закон) да је кри-
вични закон референтан у тумачењу значења специфичних израза одређеним 
технологијама, али и оним које ће их (технологије) у будућности заменити. 

Све чешће коришћен израз конституционализам кривичног права (15) ука-
зује на запажање да саме норме у оквиру правног система могу садржати „ви-
рус“ угрожавања основних вредности прокламованих уставом. Ова латентна 
опасност сукоба слободе говора, изражавања и стваралаштва и забрана (блоки-
рање) извора комуникација  указује на бар две нове опасности: идентификова-
ње политичке моћи и заштите хипотетичке угрожености државе (и апстрактне 
безбедности) поништавањем улоге грађанских права и слобода и злоупотребу 
правних механизама у истом циљу. 

Као добар пример може послужити недавно усаглашавање Закона о елек-
тронским комуникацијама са Одлуком Уставног суда Србије (бр. Иуз-1245/2010, 
8. 7. 2013) (16).

Виталан проблем је, како смо поменули, и кажњавање припреме за изврше-
ње кривичних дела овог типа. На упоредноправном нивоу припремне радње на-
челно нису кажњиве (преовладало је мишљење да њихова неодређеност и уда-
љеност од извршења кривичног дела не даје довољан квантум опасности да би 
заслужиле кажњавање на општем нивоу, да некажњивост стимулише добровољ-
но одустајање и из разлога правне сигурности због тешкоћа у доказивању) (17). 
У контексту високотехнолошког криминала, међутим, поједини правни систе-
ми (немачки Кривични законик, на пример,  предвиђа као посебно дело прода-
ју софтвера дизајнирарог да олакша извршење компјутерске преваре у чл. 263 
а, сец. 3, а српски Кривични законик у чл. 304а предвиђа кажњивим правље-
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ње, набављање и давање другом средстава за извршење кривичних дела против 
безбедности рачунарских података) предвиђају кажњивост припремних радњи, 
понуде или продаје (чак поседовања) софтвера формираних за вршење интернет 
криминала (на пример, програми за cracking passwords). Образложење је „кван-
титативно“ – да понуда таквих софтвера на интернету представља позив мили-
онима потенцијалних извршилаца (phishing података – о адресама, бројевима 
банкарских картица који може послужити за извршење дела преко интернета је 
типичан пример).  

Чисто поседовање средстава којима се може извршити кривично дело постало 
је типична кажњива припремна радња (што је мање од производње и дистрибуци-
је) и изазива одређене дилеме начелне природе, осим у случају педопорнографије.

Следеће начело које је на удару савремених тенденција у креирању норматив-
ног оквира нових инкриминација је ultima ratio принцип. Замишљен управо као 
ограда, брана од увек присутних идеја да је кривично право основна, прва, једина 
и најефикаснија претња, да чини суштину кривичноправне ефикасности, ово на-
чело упућује на то да је кривично право, напротив, последња мера у регулисању 
повреда и угрожавања социјалног поретка. Тенденције занемаривања овог важног 
принципа  отвара пут безакоњу, претварању нормативног ситема у политички.

За информациони систем је, такође, карактеристично да у себи садржи за-
штитне механизме (антивирус и antihacking програме). Међутим, иако је еви-
дентно да то нису „правна“ средства заштите, поставља се питање да ли кори-
сници треба да буду правно обавезани да инсталирају протективне програме 
и, што је још важније, да ли се може сматрати кривичним делом неиспуњење те 
обавезе (претпоставка је да несавесни корисници „помажу“ ширењу вируса, а 
кажњавали би на основу нехатне одговорности). Ту се директно може откри-
ти проблем корисности да се као prima ratio користи кривичноправна реакција.  

Када говоримо о правним средствима, поштовање ultima ratio принципа обич-
но подразумева употребу административних мера (забрана одређеног садржаја и 
блокирање, или затварање одређеног сајта) и норми грађанског права (упућивање 
индивидуалних жртви на накнаду штете) пре кривичноправне реакције. 

Занимљиво је приметити да се заштита у парници ретко користи (изузетак 
је посебна заштита ауторског права), а да је административне мере често тешко 
разликовати од превентивних кривичноправних, што отвара нови концентрич-
ни круг дилема.

Стога се у новије време у литератури помињу алтернативна средства за пре-
вентивно ограничење могућности вршења ове врсте кривичних дела.  

 Најзначајнији су: лимитирање анонимности, контрола садржаја и успоста-
вљање општих стандарда.

 Лимитирање анонимности би значило заштиту од могућности које скоро не-
ограничено обезбеђује веб-комуникација. Идентификација учинилаца смањи-
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ла би изазове олаког вршења ових кривичних дела. Међутим, реализација ових 
мера је контроверзна, па се често наводи пример из енглеског права, где је уста-
новљена обавеза власника компјутера да пријаве password под претњом кривич-
не санкције, што је мера која задире у нека основна људска права, да помене-
мо само привилегију неприхватљивости самоденунцијације. Очигледан је сукоб 
идеје, потребе исључења „приватности“ у случајевима истраге за тешка кривич-
на дела и данас све очигледнијег первертирања оваквих образложења у злоуп-
требу права или голе моћи.

Следећа мера се односи на могућност контролисања садржаја материјала који 
се дистрибуира путем рачунарске мреже. Листа опасних садржаја би на тај на-
чин требало да прерасте у листу забрањених садржаја. Сама листа је дугачка, не-
кохерентна и отворена: од дечје порнографије, преко садржаја који подстичу на 
верску или расну мржњу, одавања војних, државих тајни, до пропаганде забра-
њених организација. Проблем је у интернационалном карактеру интернета који 
често није у сагласности са националним стандардима нити са тумачењем стан-
дарда о слободи говора.

Очигледно је да велики проблем у реализацији предложених мера превентив-
ног деловања лежи управо у тешкоћи формирања општих и заједничких стан-
дарда. Ако се сложимо са несумњивом потребом санкционисања, на пример, 
дечје порнографије, то не значи да смо решили проблем стандарда у дефиниса-
њу појма порнографије и појма детета, чак ни поседовања „електронских“ мате-
ријала. Проблем се изоштрава у непостојању стандарда односа слободе комуни-
кација и криминалног понашања, како је већ истакнуто.  

 ЗАКЉУЧАК – ПОТРЕБА ЗА ЗАШТИТОМ ИНФОРМАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА И ПОТРЕБА ЗА ЗАШТИТОМ ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ 
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Чињеница је да су информационе технологије створиле нови свет, укључују-
ћи и свет нових могућности криминала. Додатна чињеница да је информационо 
друштво  ризично и рањиво као такво указује на потребу редефисања улоге кри-
вичног права у превенцији и репресији информационог криминала.  

Криминализација дела учињених у виртуелном свету као потпуно нови вид 
поимања криминалитета отвара велика врата паралелном свету који до његове 
појаве није постојао у реалном свету права. Наметање става да је интернет ко-
муникација толико специфична да поштује само своја правила, које полази од 
хипотезе о аутохтоности cyber или интернет права, и његове самодовољности, у 
сукобу је са традиционалним ставом да технолошка разлика не може бити дово-
љан разлог оваквог пребацивања у виртуелни свет (постављено је питање зашто 
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се онда очекује да повреде добара из виртуелног света буду заштићене механи-
змима реалног кривичноправног система).

Други део проблема већ смо назвали конституционализмом кривичног пра-
ва. Наиме, право није само написани текст већ нормативи систем који у себи ин-
корпорира минимум моралних норми и заштиту основних људских права. Без 
тога, оно често прераста у злоупотребу политичке моћи – abuse of power.  

Прелазак са идеје да је држава, право и власт нешто апстрактно и добро, за-
штићено идеолошким флоскулама, па самим тим и недодирљиво, на идеју о др-
жави као тренутној, значи променљивој групи људи на власти која се, следстве-
но томе, бори да остане на тој позицији, довела је до демистификације односа 
угроженог и жртве. Ова нова категорија жртава злоупотребе моћи је, што је ве-
ома важно, нашла своје место у Декларацији о основним начелима правде у вези 
са жртвама кривичних дела и злоупотребе власти Уједињених нација.

Због чега сматрамо да је упозорење о жртвама злоупотребе политичке моћи 
важно за тему овог рада? Истакли смо у више наврата да се кривичноправна за-
штита у области високотехнолошког криминала најчешће своди на техничку за-
штиту изабраних вредности које тако, посредно постају и правне. Миленијумска 
резолуција, међутим, упозорава да се у борби против злоупотребе рачунарских 
технологија мора очувати баланс између индивидуалних права и слобода гаран-
тованих сваком појединцу, са једне стране, и права државе да кривично гони 
починиоце кривичних дела, са друге. Реч је заправо о томе да репресивне мере 
и ограничења одређених права грађана у вези са кривичним прогоном морају 
бити рестриктивни само у оној мери која је неопходна за законито прикупљање 
доказа и вођење кривичног поступка пред надлежним судовима.

Посебно треба истаћи пораст моћи тајних служби услед недовољне право-
судне и законске контроле или ерозију основних права. Најновији случајеви 
(Асанж, Сноуден и Менинг) то најбоље илуструју.

Претпоставка да је интернет простор, простор без правила на овај начин се 
обистинила, мада не онако како смо се до сада надали. Владе су годинама поку-
шавале да нас убеде да је интернету потребно више регулације и надзора не би 
ли стале на пут криминалним активностима. За све то време, нама иза леђа, гра-
диле су систем надзора који је изузет из правила правне државе и који обесми-
шљава основна демократска  права.

Управо је у томе суштинска разлика између полицијског и рада тајних служби 
– полицијској истрази мора да претходи разумна сумња. Тек тада је ограничење 
комуникације дозвољено. Када је реч о шпијунским програмима тајних служби, 
управо је супротно: сваки интернет корисник је потенцијално надзиран ради 
препознавања образаца и хватања могућих криваца, при чему не постоји прет-
поставка невиности. Бивши директор ЦИА Леон Панета укратко је сумирао: „Да 
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бисмо нашли иглу у пласту сена, потребан нам је прво пласт.“ На овај начин, др-
жава све грађане проглашава сумњивим, па чак и државним непријатељима. О 
Призми и Темпори знамо само зато што нас је о томе информисао један звиждач 
преузевши на себе велики лични ризик. Међутим, Сноуденов случај није изоло-
ван. Садашња администрација САД је на основу Закона о шпијунажи (Espionage 
Act) из 1917. године покренула двоструко више процеса због откривања држав-
не тајне него све владе пре ње заједно (18).   
Поменути пример неуставности одребе домаћег Закона о електронским 
комуникацијама говори о истом приступу поштовању права грађана, који 
између осталог, указује и на неразумевање ноторне чињенице да кривични и 
остали закони нису исте важности, тј. да не могу бити дезавуисани, најчешће 
и непотребним организационим законима. Поменуте дилеме и начети 
проблеми, свакако, заслужују озбиљна размишљања.
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THE ROLE OF THE CRIMINAL LAW IN PROTECTING INFORMATION SO-
CIETY AND PROTECTING SOCIETY FROM ABUSE  

OF INFORMATION TECHNOLOGY

SUMMARY

Post modern society is often characterized as an information society because of the 
widely spread availability and usage of Information and Communication Technology 
(ICT). The most common definition of information society lays indeed emphasis on 
technological innovation, meaning that information and knowledge are key-resources. 
But, information societies are not solely defined by the technological infrastructure in 
place, but rather as multidimensional phenomena. So, it is important not to focus only 
on the technological side, but also on the social attributes of the information socie-
ty, including the social impact of the information revolution on social organizations, 
including the criminal justice system. In this rapidly changing age, the structure of 
traditional authority is being undermined and replaced by an alternative method of 
societal control (surveillance society). But, also these developments have led to a situ-
ation where attacks on the integrity of IT, have become serious threats that can affect 
not only individual interests but also the   critical infrastructure   and the security of 
states. Modern information technology also has transformed the  habitual dimension 
of certain assaults on legally protected interests. The special sensitivity of IT to criminal 
attacks, make it necessary to employ the criminal law in preventing and sanctioning 
acts that interfere with the integrity of communications based on IT. But, many of the 
general problems of criminalization (ex precisely defining the criminal act) pose them-
selves in this area, and some of them are especially acute when a legislature sets out 
to incriminate assaults on the integrity of IT. The following specific problems come 
to mind: how can criminal law keep up with the quick pace of development of infor-
mation technology and of the character and contents of the worldwide web? Does the 
progress of IT lead to new legal interests, and how can they be defined and protected? 
How can criminal laws be sufficiently precise to satisfy the principle of legality? How 
to protect the ultima ratio principle in criminal law? We may conclude that the specific 
risks and vulnerability of information society create a new challenges to the criminal 
law, testing the limits of the criminal law as we know it.
Key words: ICT, Criminal Law, surveillance society, new legal interests, protection
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СИСТЕМ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ЗA ПРАВНА ЛИЦА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак: Чланак је посвећен разматрању система кривичних санкција према 
правним лицима у Републици Србији. Аутори анализирају позитивноправна 
решења у Србији уз упоредан приказ одговарајућих закона у суседним земља-
ма, чланицама некадашње југословенске федерације, указујући на предности 
и недостатке домаћег законодавства. Фокус је стављен на казне, као репресив-
не мере према правним лицима, које представљају најстроже и најзначајније 
кривичне санкције. Аутори засебно анализирају законску регулативу новча-
не казне и казне престанка правног лица, концентришући се на суштинска 
питања сврхе, основа и начина приЖмене ових кривичних санкција. У раду 
се указује на потенцијалне проблеме у имплементацији законских одредаба и 
предлажу конкретни нормативни потези de lege ferenda, како би се унапредио 
процес превенције и сузбијања криминалитета корпорација.
Кључне речи: одговорност правних лица за кривична дела, кривичне санкције 
према правним лицима, новчана казна, престанак правног лицa

УВОД

Одговорност правних лица за кривична дела је у Републици Србији уве-
дена тек 2008. године, након што је већина европских држава увела одредбе о 
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кривичном санкционисању корпорација. Научне анализе криминолошке ствар-
ности недвосмислено потврђују тезу да се у име и за рачун правних лица уче-
стало врше кривична дела. (1). Последице криминалне делатноси привредних 
друштава и других правних лица су озбиљне и представљају стварну опасност 
за савремено друштво. Увођењем одговорности правних лица за кривична дела 
промењена је класична казненоправна концепција и уведен новитет у систем до-
маћег кривичног права, што је отворило бројна питања на која правна наука тре-
ба да одговори. 

Једно од круцијалних питања је да ли су кривичне санкције према правним 
лицима адекватне и учинковите јер, у супротном, оне неће остварити своју дру-
штвену сврху. Сврха кривичних санкција према правним лицима не може бити 
иста као према физичким, а најчешћа кривична санкција за потоње – казна за-
твора, неостварива је у односу на правна лица. Систем санкција према правним 
лицима треба да се прилагоди њиховој природи и специфичним криминално-
политичким потребама. Међународне конвенције углавном користе формула-
цију по којој санкције према правним лицима морају бити ефикасне, примерене 
и одвраћајуће (1). Српски законодавац је прописао релативно разноврстан ка-
талог кривичних санкција и дефинисао услове за њихово изрицање у члановима 
12 – 34 Закона о одговорности правних лица за кривична дела (2). (у даљем тек-
сту: ЗОПЛКД).

Члан 12 ЗОПЛКД прописује систем кривичних санкција према правним ли-
цима. Према ставу 1 тач. 1 до 3, правном лицу се могу изрећи следеће санкције: 1. 
казна; 2. условна осуда; 3. мере безбедности. Члан 13 одређује врсте казни. То су: 
новчана казна и престанак правног лица. Члан 23 предвиђа врсте мера безбедно-
сти: забрана обављања одређених регистрованих послова или делатности, оду-
зимање предмета, јавно објављивање пресуде. Услови за изрицање условне осу-
де предвиђени су чланом 20 ЗОПЛКД. 

На предстојећим страницама ћемо сумарно анализирати систем кривичних 
санкција постављен одредбама предметног закона, вршећи његову упоредну 
анализу са референтним прописима суседних земаља, чланицама некадашње ју-
гословенске федерације, са којима делимо правну прошлост. Након упоредног 
приказа врсти и сврха кривичних санкција према правним лицима, фокусира-
ћемо се на казне као најважније и најстроже кривичне санкције према правним 
лицима. С обзиром да српски ЗОПЛКД предвиђа две казне – новчану казну и 
престанак правног лица, анализираћемо основна питања везана за њихову свр-
ху, начин и разлоге примене.
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1. ПОЈАМ, СВРХА И ВРСТЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА  
ПРЕМА ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Каталог кривичних санкција у Србији можемо упоредити са оним прописа-
ним у суседним земљама. Црногорски ЗОПЛКД садржи готово истоветан скуп 
санкција. Једина разлика је у оквиру члана 28, који предвиђа каталог мера безбед-
ности, јер црногорски законодавац, осим мера које прописује и српски, позна-
је и меру безбедности сачињавања и спровођења програма делотворних, неоп-
ходних и разумних мера. (3). Хрватски законодавац такође прописује постојање 
три основне врсте кривичних санкција: казне, сигурносне мере и условну осу-
ду. (4). У словеначком законодавству предвиђене су три врсте казни, по чему се 
разликује од хрватског, црногорског и српског, који познају две. Осим новчане и 
казне престанка правног лица, словеначки ЗОПОКД у члану 14 предвиђа казну 
одузимања имовине. (5). Словеначки ЗОПОКД предвиђа и мере безбедности за-
бране бављења привредном делатношћу, одузимање предмета и јавно објављи-
вање пресуде. Интересантно је да словеначки предметни закон не познаје услов-
ну осуду према правним лицима.

Чини се да српски ЗОПЛКД не одступа значајно од закона суседних земаља 
по питању система кривичних санкција. Разлике по питању мера безбедности у 
односу на хрватски ствар су законодавне технике, јер и српски законодавац по-
знаје мере престанка, односно губитка или забране стицања одређених права, 
али их регулише као правне последице осуде. Једине значајније разлике посто-
је у односу на црногорски Закон који предвиђа сасвим нову меру безбедности о 
којо би се, de lege ferenda, могло размишљати и у нашем праву, као и на словенач-
ки који међу казне убраја и одузимање имовине. С обзиром на постојање Закона 
о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, мислимо да се и у српском 
законодавству може озбиљно разматрати питање примене ове мере (1).

Питање које се логично намеће након одређивања врсте кривичних санкци-
ја које се могу применити према правном лицу је питање њихове опште сврхе. 
Члан 34 ЗОПЛКД експлицитно помиње сврху кажњавања, упућујући на аналог-
ну примену одредбе члана 42 Кривичног законика Републике Србије. (6). На-
веденим чланом предвиђено је да је сврха кажњавања спречавање учиниоца да 
чини кривична дела и утицање на њега да убудуће не чини кривична дела, ути-
цање на друге да не чине кривична дела и изражавање друштвене осуде за кри-
вично дело, јачање морала и учвршћивање обавезе поштовања закона. Сврха ка-
жњавања је везана за општу сврху кривичних санкција прописану чланом 4 став 
2 КЗ. Општа сврха кривичних санкција је сузбијање дела којима се повређују или 
угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством. Одредба члана 4 
става 2 аутоматски се односи и на сврху кажњавања правних лица јер на њу упу-
ћује одредба члана 42 КЗ. 
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Општа сврха кривичних санкција у српском законодавству је сузбијање кри-
миналитета, то јест заштита друштва од делатности којима се угрожавају њего-
ве темељне вредности. Осим опште сврхе, КЗ одређује и посебне сврхе поједи-
них врста кривичних санкција, које се налазе у функционалној повезности јер се 
и општа сврха остварује преко непосредних циљева група кривичних санкција. 
Лазаревић закључује како наше законодавство, прописивањем опште и посеб-
них сврха кривичних санкција, показује како се на кривичне санкције не гледа 
само као на средство ретрибуције већ (првенствено) као на неопходан инстру-
мент за остваривање друштвено корисних циљева. (7).

И црногорски ЗОПЛКД упућује на аналогну примену одредби КЗ о сврси ка-
жњавања. Stojanović и Shine истичу како црногорски законодавац не упућује на 
примену одредби о општој сврси кривичних санкција, али да се она неспорно 
односи и на правна лица. Аутори, анализирајући став црногорског законодавца 
по ком је сврха кажњавања иста за правна и физичка лица, указују на неколико 
важних момената. Прво, генерално – превентивно дејство казне није исто пре-
ма физичким и правним лицима, јер потоњи као скуп физичких лица не могу на 
исти начин да перципирају претњу казном као препреку за вршење кривичног 
дела. Посебан проблем на плану генералне превенције представља и начело пра-
ведности кажњавања јер је оно тешко оствариво код правних лица с обзиром да 
казна редовно погађа и невина лица. Ефекти специјалне превенције, нарочито 
код мера безбедности, сматрају аутори, не доводе се у питање. Са мањим степе-
ном сигурности, аутори верују и у специјално – превентивни ефекат казни. Ре-
трибуција као један од елемената сврхе казне је такође остварив код правних 
лица. Казна по свом смислу, настављају аутори, подразумева наношење одређе-
ног зла, без обзира како казну доживео субјект према ком се она примењује. (8).

Derenčinović, међутим, мисли да сврха санкција код физичких лица не може 
у довољној мери послужити када је реч о правним лицима. Он сматра да је свр-
ха прописивања и изрицања кривичних санкција према правним лицима искљу-
чиво превенција и да ретрибуција код њих нема готово никакав значај. Аутор 
мисли да је деловање кривичних санкција према правним лицима по правилу 
реститутивно (кад год је то могуће) те да се прави пунитивни садржаји треба-
ју примењивати крајње рестриктивно. Такође, предност би ваљало дати санкци-
јама попут јавног објављивања пресуде. У изрицању кривичних санкција прав-
ним лицима не сме сувише одступати од начела праведности, те се у том смислу 
оне морају подесити тако да што мање погађају лица што са извршењем деликта 
немају директне везе. (9).

Нама се чини да сврха санкција према правним лицима може бити одређена 
аналогно сврси санкција према физичким лицима и да је српски законодавац по-
ступио исправно. Мислимо, насупрот Derenčinoviću, како ретрибутивни карак-
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тер казне према правном лицу не долази у питање, јер објективно гледано, оно, 
преко својих органа и чланова, трпи одмазду за учињено кривично дело тако 
што јој се умањује имовина, али и пословни углед, репутација и место на тржи-
шту, а посредно и могућности за даље вршење делатности и профитабилно по-
словање. Новчане казне, посебно уколико се изричу у високим износима, могу 
довести до тешких последица по правна лица мање економске снаге, а могу „уз-
дрмати“ и стабилна и пословно успешна привредна друштва. (1).

Замерка да казне према правним лицима редовно представљају и одступање 
од начела персоналитета, јер погађају и невина физичка лица, може се ублажити 
констатацијом да новчана казна по правилу постиже истоветан негативни ефе-
кат и када се изриче физичким лицима. Тешко да се неком може изрећи новча-
на казна а да њена примена, посредно или непосредно, не изазове негативне по-
следице по друга лица. Исто се односи и на казну затвора у бројним случајевима. 
Одлазак физичког лица, храниоца породице, на одслужење затворске казне не-
миновно ће, у материјалном смислу, погодити све чланове његовог домаћинства 
и то врло директно. Grubač et al. констатују како начело персоналитета казне, са-
мим тим, нема више стриктно значење ни у односу на физичка лица, па би, тим 
пре, он још мање могао да се одржи у домену санкција према правном лицу као 
специфичном скупу индивидуа. Аутори наводе и став Voulin-a, који истиче да 
иако казна погађа чланове колективитета, она то чини основано, јер они сачи-
њавају јединство – правно лице. (10).

Примена мера безбедности свакако може да послужи остваривању специјал-
не превенције. Сврха мера безбедности је, према члану 78 КЗ, отклањање стања 
и услова који могу бити од утицаја да учинилац убудуће не врши кривична дела. 
Мере безбедности првенствено служе остваривању специјално – превентивних 
циљева (иако неке од њих имају и генерално – превентивни учинак). Разлог њи-
ховог постојања је, између осталог, и што се као основ за примену казне не сме на 
прво место стављати опасност учиниоца, док је код мера безбедности управо то 
правило. Мере безбедности представљају реакцију на индивидуалну друштвену 
опасност одређеног учиниоца те се врста и трајање мере одређује на основу про-
цене опасности учиниоца. (11). 

Имајући у виду све наведено, мислимо да су мере безбедности добар инстру-
мент за смањење опасности од поновног укључивања одређеног правног лица, 
то јест његових представника, у криминалне делатности. На пример, изрица-
ње мере забране обављања одређене регистроване делатности привредном дру-
штву, најједноставнији је начин да оно буде спречено да убудуће врши привред-
на кривична дела у том пословном домену, а уз то представља добар механизам 
заштите осталих привредних субјеката. Уосталом, опасност од новчаног ка-
жњавања одређеног предузећа може деловати као мања потенцијална прет-
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ња него забрана вршења одређених делатности, јер су потоње основни начин 
стицања прихода предузећа те њихово невршење у дужем временском периоду 
може довести до економског краха привредног субјекта. Наравно, утицај забра-
не обављања појединих делатности на укупан тржишни имиџ и пословну конку-
рентност привредног субјекта је свакако велик, чак и уколико је правном лицу 
забрањено вршење неке од мање битних делатности из његовог пословног спек-
тра. Коначно, мислимо да мере безбедности код правних лица, из наведених ра-
злога, могу остварити своју сврху код правних лица, чак и у већој мери него код 
физичких. 

Чини нам се, такође, да је примена условне осуде ефикасна у ситуацијама када 
изрицање новчане казне не би постигло ефекте, с обзиром на слабу финансиј-
ску ситуацију правног лица (наравно, уколико су испуњени сви законски усло-
ви за изрицање условне осуде). У таквим случајевима, условна осуда би могла 
представљати солидну замену за мере безбедности, посебно уколико се правном 
лицу одреде обавезе које ће утицати на промену пословне политике и појачава-
ње надзора и контроле законитости рада одговорних лица. У том смислу, услов-
на осуда и те како утиче на спречавање правног лица да убудуће врши кривична 
дела (специјална превенција). 

2. НОВЧАНА КАЗНА

Новчана казна је основна кривична санкција према правним лицима, која мо-
жда и понајвише одговара природи правних лица и природи њиховог криминал-
ног деловања. Може се слободно тврдити да ова казна представља темељ кривич-
не репресије и основне средство криминалне политике против криминалитета 
корпорација. Овде је интересантно навести податке о учесталости изрицања 
новчане казне у суседној Хрватској, с обзиром да је у Србији судска пракса веома 
оскуда, јер је у протеклих седам година забележена само једна кривична пресу-
да против правног лица. Од 208 осуђених правних лица у Републици Хрватској, 
у периоду од 2005. до 2009. године, на новчану казну од пет до десет хиљада куна 
је осуђено 112 правних лица; од десет хиљада и један до двадесет хиљада куна – 
61; преко двадесет хиљада – 35 правних лица. Казна престанка правног лица није 
изречена ниједном. (12). 

Члан 13 став 2 ЗОПЛКД прописује да се новчана казна и престанак правног 
лица могу изрећи само као главне казне. Уосталом, било би нелогично да било 
која од њих буде изречена као споредна казна уз другу, јер је казна престанка 
правног лица нека врста „смртне казне“ за правно лице, па се прописивањем но-
вачне казне уз њу не постиже никакав ефекат. Довољна је и оправдана могућност 
изрицања мере безбедности одузимања предмета и одузимања имовинске кори-
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сти уз престанак правног лица. Ово произлази и из системског тумачења, јер се 
правном лицу у стечају такође могу изрећи само ове мере, па не би имало смисла 
ни да се правном лицу ком је изречена казна престанка изриче новчана казна.

2.1. ВИСИНА НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Услови изрицања, висина новчане казне, као и начин њеног одмеравања регу-
лисани су чл. 14 до 17 ЗОПЛКД. Члан 14 ЗОПЛКД прописује општи минимум и 
максимум новчане казне, као и посебне минимуме и максимуме у зависности од 
висине запрећене казне за одређено кривично дело. Став 3 тач. 1 до 6 прописује 
следеће распоне новчане казне: 

1. од сто хиљада до милион динара за кривична дела за која је прописана ка-
зна затвора до једне године или новчана казна; 

2. од милион до два милиона динара за кривична дела за која је прописана 
казна затвора до три године; 

3. од два милиона до пет милиона динара за кривична дела за која је пропи-
сана казна затвора до пет година; 

4. од пет милиона до десет милиона динара за кривична дела за која је про-
писана казна затвора до осам година;

5. од десет до двадесет милиона динара за кривична дела за која је прописа-
на казна затвора до десет година; 

6. најмање двадесет милиона динара за кривична дела за која је прописана 
казна затвора преко десет година.

Наведени износи везани су за у закону запрећену казну за дато кривично 
дело, а не за друге околности, попут црногорског ЗОПЛКД, који суду даје мо-
гућност избора између фиксних новчаних распона и износа учињене штете или 
остварене противправне имовинске користи. Мислимо да је српски законодавац 
и на овом месту намеравао да створи јасне и недвосмислене норме и суду макси-
мално олакша њихову примену. Можда су законописци имали у виду да је и при-
мена новчане казне у дневним износима, предвиђена у КЗ, у пракси веома рет-
ка јер судови радије прибегавају алтернативи у виду казне у фиксним износима. 
Уосталом, и овде је дошла до изражаја логика по којој новине треба уводити по-
степено и на што једноставнији начин. 

Lazarević et al., коментаришући одредбе црногорског ЗОПЛКД, заузимају став 
да је законодавац прописао доста високе износе (који се не разликују битно од 
оних прописаних у нашем праву), који ће за многа правна лица бити неоства-
риви, као и да су основи и начин за утврђивање казне уопштено и непрецизно 
одређени, те да ће се у судској пракси јављати доста потешкоћа. Аутори приме-
ћују разлику у односу на кривично законодавство Црне Горе и њено раније пра-
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во привредних преступа, где су постојале само минимална и максимална мера 
новчане казне па је и слобода суда приликом њеног одмеравања била већа. (13).

У француском законодавству постављен је сасвим другачији критеријум. 
Правном лицу се може изрећи до десет пута већа казне него физичком лицу, а 
уколико је реч о делу извршеном у поврату, казна може бити и до десет пута већа 
(члан 131 – 8 Code Pénal). (14). Уколико бисмо применили ово правило на наше 
право, општи максимум казне за кривична дела која нису извршена у поврату 
био би мањи него што је предвиђено ЗОПЛКД. С обзиром да је наш законода-
вац издвојио материју одговорности правних лица у посебан закон, било је и ло-
гично да одреди распоне казне у његовим оквирима, за разлику од француског и 
других законодаваца који су се определили за уклапање ове материје у кривич-
не законике. (15).

Derenčinović истиче како новчана казна нема исте ефекте према правним и фи-
зичким лицима, јер код потоњих постоји претња суплеторним затвором. Уколи-
ко, пак, правно лице нема додатних средстава или имовине, а не може да плати ка-
зну, принудна наплата ће бити неуспешна а ефекти кажњавања поништени. Аутор 
зато сматра како је решење по ком се мере безбедности изричу само уз казну нео-
правдано, јер би у случају да правно лице нема средстава за плаћање новчане ка-
зне, имајући у виду да ће се друга предвиђена казна (престанак правног лица) при-
мењивати само у изузетним ситуацијама, оно вероватно остало некажњено. (9).

Наш законодавац је, чини нам се, имао у виду могућност да правно лице није 
у стању исплатити износ новчане казне. Премда, као ни у хрватском ЗОПОКД не 
постоји могућност изрицања мера безбедности као самосталних санкција, ЗО-
ПЛКД прописује наступање правних последица осуде које се састоје у престанку 
вршења одређене делатности или послова, губитку одређених дозвола, одобрења, 
концесија, субвенција или других облика подстицаја које се дају одлуком надле-
жног државног органа или органа јединица локалне самоуправе и забрани врше-
ња одређене делатности или послова, забрани учешћа у поступку јавних набавки, 
поступку приватизације привредних субјеката или забрани стицања поменутих 
дозвола, одобрења, концесија, субвенција или других облика подстицаја. 

С обзиром на постојање правних последица осуде, које се предвиђају законом и 
ступају на снагу по сили закона када дође до осуде за одређено кривично дело, из-
рицање новчане казне правноснажном судском одлуком не губи смисао чак иако 
правно лице нема средстава за њено плаћање. Овде се види предност српског ЗО-
ПЛКД у односу на решења хрватског ЗОПОКД који није предвидео самостално 
изрицање мера безбедности, али ни посебне правне последице осуде које би макар 
делимично покриле празнину на коју указује Derenčinović. 

Питање адекватности висине новчане казне остаће отворено све док судска 
пракса у Србији или суседним земљама не покаже њене предности и недостатке. 
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Српски законодавац је поставио сличне износе новчане казне у односу на остале 
земље Западног Балкана. Ипак, водећи рачуна о инфлаторним токовима и моне-
тарној нестабилности, може се поставити питање није ли било боље да је законо-
давац оставио алтернативу сличну оној предвиђеној за физичка лица – новчаној 
казни у дневним износима. 

Вероватно је и овде законодавац узео у обзир скромна искуства са приме-
ном овог облика новчане казне према физичким лицима. Ипак, можда би, de 
lege ferenda, требало размислити барем о отварању начелне могућности одме-
равања казне у зависности од економске снаге предузећа. Наравно, утврђива-
ње висине прихода правног лица, као и његовог профита, посебно с обзиром на 
потенцијално замршене власничке односе и друге факторе (овде мислимо на ре-
гистрацију предузећа у off-shore земљама и чињеницу да су власници правних 
лица често инвестициони фондови чију је власничку структуру тешко утврдити, 
имајући у виду њихову транснационалност, као и проблем прикривања ствар-
ног профита кроз његов пласман) далеко је сложеније него код физичких лица, 
па је законодавац желео да избегне потенцијално усложњавање и поскупљива-
ње кривичног поступка.

2.2.  ОДМЕРАВАЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Начин одмеравања новчане казне прописан је чланом 15 ЗОПЛКД. Суд прав-
ном лицу одмерава казну у законом прописаним границама, имајући у виду два 
фактора: сврху кажњавања и олакшавајуће и отежавајуће околности. 

Законодавац у члану 15 ЗОПЛКД набраја следеће околности као релевант-
не приликом одмеравања казне: степен одговорности правног лица за учињено 
кривично дело, величину правног лица, положај и број одговорних лица у прав-
ном лицу која су учинила кривично дело, мере које је правно лице предузело у 
циљу спречавања и откривања кривичног дела и мере које је након учињеног 
кривичног дела предузело према одговорном лицу. Закон о привредним престу-
пима (ЗОПП) предвиђа четири околности које се узимају у обзир приликом од-
меравања казне: 1.тежина учињеног прижвредног преступа; 2. последице које су 
наступиле или могле наступити; 3. околности под којима је привредни преступ 
учињен; 4. економска снага правног лица. (16). За разлику од КЗ, ЗОПП не по-
миње да суд приликом одмеравања казне узима у обзир и њену општу сврху, јер 
овај закон и не одређује експлицитно сврху казне за привредни преступ. (17).

Чини нам се да је законодавац у овом члану закорачио ка аутономној одго-
ворности правног лица. Одредба члана показује како се правно лице може блаже 
казнити у оквиру прописаног распона уколико предузме одговарајуће мере веза-
не за спречавање кривичног дела или његово откривање, као и дисциплинско ка-



Младен МИЛОШЕВИЋ, Божидар БАНОВИЋ

242

жњавање одговорног лица. Прво што се може приметити је да се одредба односи 
на правно лице као целину, употребом формулације „правно лице предузело..“. 

Овом одредбом се прави извесна дистанца између одговорног лица, на чи-
јем акту ЗОПЛКД заснива одговорност правног лица и самог правног лица које 
може ублажити сопствену одговорност због дела другога (одговорног лица). 
Друго, формулација члана 15 ЗОПЛКД подсећа на одредбе упоредних пропи-
са попут швајцарског или финског КЗ, који дозвољавају заснивање одговорно-
сти правног лица по основу пропуштања дужне пажње над радом запослених, 
то јест непредузимања нужних и разумних мера за спречавање кривичног дела. 
(1). Српски законодавац оваквом поступању даје значај само као олакшавајућој 
или отежавајућој околности, али тиме можда и припрема терен за увођење ре-
шења попут оних из упоредног права. Уосталом, утврдили смо да у истом смеру 
иду и решења из члана 6 става 2 и члана 7 става 2 ЗОПЛКД. Мислимо да су ови 
искораци оправдани и да је на судској пракси њихово даље уобличавање, како 
би се, у могућим будућим верзијама, дошло и до модела аутономне одговорно-
сти правног лица. 

Интересантно је анализирати које би мере правно лице могло да предузме у 
циљу спречавања кривичног дела, као и какве би мере могле бити предузете пре-
ма одговорном лицу. У том смислу, користан оријентир могле би бити и норме 
црногорског ЗОПЛКД. Појам делотворних, неопходних и разумних мера дефи-
нисан је чланом 4 црногорског ЗОПЛКД.

Интересантно је и питање које би мере према одговорном лицу могло да пре-
дузме правно, а да се то сматра олакшавајућом околношћу. Сматрамо да би се 
као олакшавајуће околности могле вредновати: пријављивање одговорног лица 
надлежним органима и предузимање мера, попут отказа радног односа због из-
вршеног кривичног дела на раду или у вези са радом (члан 179 став 1 тачка 2 
Закона о раду). Такође, спровођење дисциплинског поступка према сваком од-
говорном лицу које није вршило дужан надзор чијим би вршењем могло бити 
спречено кривично дело свакако спада у ред олакшавајућих околности за прав-
но лице. (8).

Остале околности од утицаја на казну су такође везане за правно лице као 
субјекта одговорности. Суд мора водити рачуна о величини предузећа, што је и 
логична последица принципа сразмерности и праведности кажњавања. Уоста-
лом, висина казне, чији су распони довољно високи, не може бити истоветна за 
правна лица са скромним годишњим обртом капитала и „економске дивове“ на-
ционалног или мултинационалног типа. Број одговорних лица која су учинила 
кривично дело сваако је важан показатељ типа корпоративне културе, те и при-
ликом одмеравања казне. Ми сматрамо да би она, чак, могла бити основ и за по-
оштравање казне. Осим броја, законодавац придаје значај и фактору положаја 
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одговорних лица у структури друштва, што је потпуно исправно, јер није свејед-
но да ли је у кривичном делу учествовао припадник органа управљања, ревизор, 
менаџер, благајник или магационер. 

Врло је интересантна формулација која говори о степену одговорности прав-
ног лица као околности од значаја за одмеравање казне. Уколико пођемо од усво-
јеног модела изведене одговорности, ову формулацију ћемо тумачити тако да се 
њоме мисли на степен одговорности одговорног лица. Али, ако интерпретацији 
приђемо на екстензивнији начин и узмемо у обзир формулацију читавог члана 
који се обраћа правном лицу као посебној целини и надиндивидуалном ентите-
ту, можемо констатовати како законодавац можда мисли на неку врсту допри-
носа кривичном делу одговорног лица од стране правног лица као целине. У том 
смислу, можемо рећи да се и овом формулацијом законодавац приближава моде-
лу аутономне одговорности, јер допушта да се процењује колико је правно лице 
као целина одговорно што није предузело одговарајуће организацијске и друге 
мере, те је пропустило да врши ефикасан надзор над радом одговорних лица ко-
јима је поверило важна овлашћења. Ипак, коначно тумачење овог члана остаје 
на судској пракси.

3. ПРЕСТАНАК ПРАВНОГ ЛИЦА

Казна престанка правног лица може се изрећи уколико је делатност правног 
лица у целини или знатној мери била у функцији вршења кривичних дела. Делат-
ност привредног друштва се одређује његовим конститутивним актима и може 
се обављати уколико правно лице поседује законом прописане услове за обавља-
ње делатности, у зависности од њене врсте и природе. Савремена законодавства 
прате принцип слободе обављања делатности, по ком је дозвољена свака делат-
ност, осим оних које су изричито законом забрањене или су супротне добрим 
пословним обичајима друштва. Одређене делатности, ипак, могу се обављати 
само уз добијену дозволу или одобрење надлежног државног органа и по прави-
лу захтевају одређену правну форму (делатности финансијских услуга, осигура-
ња, промета хартија од вредности, производње наоружања итд). (19).

Члан 18 став 2 ЗОПЛКД предвиђа како се ова казна извршава путем поступ-
ка ликвидације, стечаја или престанка правног лица на други начи. Став 3 истог 
члана прописује како правно лице и формално престаје да постоји брисањем из 
одговарајућег регистра. Према томе, правно лице не престаје да постоји изрица-
њем ове кривичне санкције, већ се након доношења правноснажне пресуде спро-
води одговарајући поступак гашења правног лица. Регистар који је релевантан 
за настанак и „смрт“ правних лица у Србији се води при Агенцији за привред-
не регистре. 
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Kоментаришући сличну одредбу црногорског ЗОПЛКД, Lazarević et al. исти-
чу како законодавац захтева кумулативно испуњење два услова за изрицање ка-
зне престанка правног лица. (13). Први услов је извршење кривичног дела од 
стране одговорног лица, у оквиру овлашћења или послова и са захтеваном на-
мером стицања користи за колективитет. Други услов је да је делатност правног 
лица претежним делом била у функцији вршења кривичног дела. Аутори сма-
трају како други услов треба интерпретирати тако да се он мора налазити у ка-
узалној вези са првим, тј. да се извршење кривичног дела и пословање правног 
лица налазе у узрочној вези. Lazarević et al. мисле како је овом одредбом проши-
рен основ одговорности, јер за изрицање казне није довољно извршење кривич-
ног дела одговорног лица, већ се тражи да суд утврди како је пословање правног 
лица у већој мери било у функцији извршења кривичног дела. (13).

Овде се, суштински, ради о доприносу правног лица извршењу кривичног 
дела, јер учинилац користи делатност правног лица за његово извршење и то уз 
сагласност или чак на иницијативу правног лица. Узрочна веза између делатно-
сти правног лица и кривичног дела постоји када суд установи како се деликт не 
би ни извршио да се правно лице није бавило таквом делатношћу. У том случа-
ју, сматрају аутори, делатност правног лица је непосредни и главни узрок врше-
ња кривичног дела. Делатност правног лица је узрок деликта у знатној мери када 
она није била једина околност у узрочном односу, али је имала знатног утицаја 
на чињење кривичног дела.

Ипак, ово становиште се може критиковати јер изједначава појам послова-
ња правног лица са његовом делатношћу. Пословање правног лица, пак, везано 
је за његову правну и пословну способност. Међутим, изједначавање ових пој-
мова непотребно ограничава примену ове санкције. Наиме, пословна способ-
ност правног лица је везана за његову правну способност, те правно лице може 
стицати, преносити, мењати и гасити само она права која може имати у грани-
цама своје правне способности. Уколико правно лице нема општу, већ специјал-
ну правну способност, оно може имати само она права и обавезе који су нужни 
за остваривање циља и обављање делатности. Ако прихватимо становиште које 
ставља знак једнакости између пословне способности, тј. пословања и делатно-
сти правног лица, из тога произлази закључак да правно лице не може бити ка-
жњено за дело које је извршено ван делокруга права и обавеза који му припадају 
у складу са његовом специјалном правном способношћу. Против овог тумачења 
говори и одредба члана 24 ЗОПЛКД која уређује меру забране обављања одре-
ђених регистрованих делатности или послова. Зато, појам делатности треба по-
сматрати као шири у односу на пословање. Овај појам обухвата како пословање 
правног лица, тако и активности изван делокруга његових права и обавеза који-
ма су вршена кривична дела. Сматрамо да су ови закључци исправни. Примену 



СИСТЕМ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ЗA ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

245

ове казне требало би допустити у свим ситуацијама у којима правно лице кори-
сти своју делатност као средство за вршење кривичних дела, тј. као параван за 
криминалну делатност. (20).

Stojanović и Shine примећују како црногорски ЗОПЛКД прописује строжа 
правила за правна лица учиниоце кривичних дела, јер је по одредби члана 22 
довољно да суд установи како је делатност правног лица била у функцији извр-
шења једног кривичног дела, док се у упоредном праву обично захтева изврше-
ње више кривичних дела као услов за изрицање најтеже санкције. Аутори мисле 
да ће се у пракси ова казна примењивати у случајевима извршења више лакших 
кривичних дела или једног тежег, док би њено изрицање у ситуацијама изврше-
ња једног лакшег кривичног дела било неоправдано. (8).

Ова казна се може изрећи и уколико је правно лице извршило само једно кри-
вично дело, под условом да суд закључи како је оно било у функцији вршења 
кривичних дела, с тим да ће се у пракси ова казна вероватно углавном примењи-
вати када суд утврди да је правно лице извршило више кривичних дела. Тума-
чење одговарајуће одредбе ЗОПЛКД може се ослонити на интерпретацију члана 
112 става 22 КЗ која дефинише групу удружену зарад вршења кривичних дела. У 
принципу, не може се узети да постоји ова врста удруживања ако је група ство-
рена само зарад извршења једног кривичног дела. (20). 

Слично чини и хрватски ЗОПОКД, који прецизира да се ова казна може изре-
ћи ако је правно лице основано ради чињења кривичних дела или је своје дело-
вање искористило за вршење кривичних дела (члан 12). Derenčinović наглашава 
како коришћење делатности за вршење кривичних дела подразумева да је посло-
вање правног лица било само параван за криминалну делатност. Он констатује 
да је циљ ове санкције елиминација правних лица чије поступање у знатној мери 
угрожавa сигурност људи и имовине, привредно пословање и сличне вредности. 
(9). Ова казна је намењена злочиначким удружењима или групама, које, у складу 
са хрватским КЗ, чине најмање три лица чији су се чланови повезали зарад вр-
шења кривичних дела, при чему врста и тежина кривичних дела због који је гру-
па основана нису релевантни за изрицање ове казне. (21).

Потребно је, дакле, водити рачуна о томе да ова казна представља ultima ratio 
јер се њоме ограничава једно од основних људских права – право на слободу 
удруживања и предузетништво. Ову казну треба примењивати само када дру-
га сакција или мера не би представљале довољну заштиту основних друштвених 
вредности. У литератури налазимо објашњење да су неке мултинационалне ком-
паније (Enron, General Electric, Bechtel) учествовале у кривичним делима која су 
представљала тешка кршења људских права, па опет није долазила у обзир при-
мена ове казне према њима, највише због тешких економских последица које би 
она оставила по остале заинтересоване актере (акционаре, запослене, привреде 
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земаља у којима оне врше делатност). (22). Зато, није оправдано применити ову 
казну чак ни у случају да је предузеће извршило једно или више најтежих кри-
вичних дела, уколико је њена делатност само мањим делом била посвећена вр-
шењу кривичних дела. 

Казна престанка правног лица треба да буде „резервисана“ само за „параван“ 
предузећа, иза којих се крију злочиначке организације, то јест удружења за вр-
шење кривичних дела. Уколико делатност није била у целини везана за вршење 
кривичних дела, али је она само у малом делу била законита, и то више ради бо-
љег прикривања кривичних дела, можемо говорити о испуњености алтернатив-
ног услова – вршења криминалне делатности у претежном делу. Сви остали слу-
чајеви морали би остати изван домашаја казне престанка правног лица. У складу 
са овим тумачењем, мора се утврдити узрочна веза између делатности правног 
лица и вршења кривичних дела. (20).

Ипак, и поред тога што сматрамо да је примену ове казне потребно веза-
ти за случајеве злочиначких организација или група које делују под „параваном“ 
правног лица, мислимо да се не треба везивати за кривично дело из члана 346 КЗ 
(удруживање ради вршења кривичних дела) или појам групе из члана 112 став 22 
КЗ, јер би у том случају искључили могућност примене ове казне на правна лица 
сачињена од једног члана који користи правну форму организације зарад вршења 
кривичних дела. На пример, то би могао бити случај са једночланим друштвом 
са ограниченом одговорношћу, састављеном од једног физичког лица које обавља 
функцију скупштине и директора, а нема запослених лица, већ се сам користи 
овом правном формом за вршење превара. 

Коначно, интересантно је решење хрватског ЗОПОКД, који изричито забра-
њује изрицање ове мере политичким странкама и јединицама регионалне и ло-
калне самоуправе. Ипак, с обзиром на строге услове за изрицање ове казне, те-
шко је замисливо њено изрицање политичкој странци, осим у случају странке 
која би била формирана само зарад вршења противуставне или сличне делатно-
сти, а заклањала се иза паравана политичког покрета. Теорија сматра исправним 
потез законодавца којим се избегава мешање кривичног права у питања поли-
тичког поретка. Уосталом, о забрани деловања политичке странке због подрива-
ња уставног поретка одлучује уставни суд, иако је карактер тог деловања свакако 
такав да се њиме врши и кривично дело.

Стога, сасвим је довољно да се због извршеног кривичног дела редовним су-
довима препусти изрицање новчане казне и других кривичних санкција, као и 
казни према одговорним лицима, док се одлука о престанку странке препушта 
искључиво уставном суду. (21). Мислимо да би се ово резоновање могло примени-
ти и на наше право. Законодавац не би погрешио да је искључио примену казне 
престанка правног лица на политичке странке, па и синдикате. Чини нам се да 
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би примена других кривичних санкција према овим категоријама правних лица 
била сасвим довољан кривичноправни инструмент. 

Коначно, интересантно је да хрватско право прописује незастаривост казне 
престанка правног лица. Члан 33 став 1 тачка 2 нашег ЗОПЛКД прописује да се 
она не може извршити уколико је од осуде на њу прошло осам година. Аргумент 
за незастаревање ове казне је чињеница да је она намењена за злочиначе органи-
зације или групе, чије деловање, окренуто ка вршењу кривичних дела, не може 
постати легално и легитимно. (21).
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THE SYSTEM OF CRIMINAL SANCTIONS FOR LEGAL PERSONS  
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SUMMARY

The article is dedicated to examining the system of criminal sanctions to legal persons 
in the Republic of Serbia. The authors analyze the legal solution in Serbia with con-
trasting review of the relevant legislation in neighboring countries, members of the 
former Yugoslav federation, indicating the advantages and disadvantages of domestic 
legislation. The focus is on penalties, such repressive measures against legal persons, 
which are the strictest and most significant criminal sanctions. The authors separately 
analyzed legislation of fines and termination of a legal persons, concentrating on the 
essential questions of purpose, basis and methods of application of these criminal sanc-
tions. The paper points to potential problems in the implementation of legal provisions 
and propose specific normative actions de lege ferenda, in order to improve the process 
of prevention and suppression of corporate crime.
Key words: liability of legal persons for criminal offenses, criminal sanctions to legal per-
sons, fine, termination of a legal person
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МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ПРОТЕРИВАЊА СТРАНЦА ИЗ 
ЗЕМЉЕ: НЕКА ПИТАЊА И ДИЛЕМЕ

Сажетак: У овом раду аутор анализира меру безбедности протеривања странца 
из земље из члана 88 Кривичног законика Србије. Посебно је размотрена прав-
на природа ове мере, указано је на њен историјски развој у српском кривичном 
праву, а посебан акценат је стављен на анализу постојећег законског решења. 
Поред одредаба Кривичног законика, представљене су и одговарајуће одредбе 
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о странцима Републике Ср-
бије, којима се регулише извршење ове мере безбедности. Аутор је анализирао 
и заштитну меру удаљења странца са територије Републике Србије из Закона 
о прекршајима, која представља пандан предметној мери безбедности. У по-
следњем делу рада аутор износи мишљење да би имало смисла да се протери-
вање странца из земље уклони из система кривичних санкција и да се предвиди 
као административна мера, тј. даје предлог, уколико и даље остане у систему 
мера безбедности, да се побољша постојећа законска регулатива.
Кључне речи: протеривање, странци, кривична санккција, административна 
мера

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Протеривање иних учинилаца недопуштених понашања представља облик 
друштвене реакције који је био познат још у првобитној заједници (1), а који 
се задржао до данашњих дана. Истина, оно што разликује савремене обли-
ке протеривања од оних који су постојали у пријашњим епохама развоја дру-
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штва и државе, а који су егзистирали негде до прве половине XX века, јесте то 
да се протеривање више не може односити на сопствене држављане, већ само на 
странце. У том контексту треба спoмeнути дa члaн 3 Прoтoкoлa 4 уз еврoпску 
Кoнвeнциjу за заштиту људских права и основних слобода зaбрaњуje прoтeри-
вaњe сoпствeних држaвљaнa (2). Устaв Србиje у члaну 38 прописује исту зaбрaну 
(3). Овакав концепт непротеривања сопственог држављанина има своје оправ-
дање и у чињеници да је оно „и прaктичнo нeизвoдљивo aкo ниjeднa стрaнa нeћe 
дa гa прими“ (4). 

Питање протеривања иностраних држављана данас је актуелно услед широ-
ко присутне појаве илегалних миграција, којима се неретко остварују обележја 
одговарајућих кривичних дела и прекршаја (у том смислу данас су посебно ак-
туелни прекршаји и кривична дела у вези са недозвољеним преласком државне 
границе, кријумчарења људи, трговине људима). Ова проблематика је нарочито 
изражена у државама које имају транзитни геостратешки положај, а Република 
Србија свакако се убраја у такве земље (5).

Колико је нама познато, свe држaвe пoзнajу протеривање странаца који су 
учиниоци кривичних и других кажњивих дела (нпр. прекршаја). Међутим, ра-
зличито се приступа уређењу ове мере. У неким земљама она се налази унутар 
кривичног законодавства, где је прописана или као казна, или као мера безбед-
ности, док је друге државе не регулишу у оквиру наведене гране права, већ као 
административну меру. То захтева да се размотри питање њене правне приро-
де. Потом ће се анализирати протеривање странца из земље у домаћем праву, где 
је, као што је познато, исто регулисано као кривична санкција, тачније мера бе-
збедности, те ће се указати на одговарајућа спорна питања и дилеме које се могу 
јавити у вези са тим.

1. ПРАВНА ПРИРОДА ПРОТЕРИВАЊА СТРАНЦА ИЗ ЗЕМЉЕ

Када се говори о историјском развоју мера безбедности као кривичних санк-
ција, обично се као најстарије санкције ове врсте наводе тзв. елиминаторне мере, 
о којима је, између осталих мера, говорио и Енрико Фери (6, 7, 8). Њихов сми-
сао је да се „опасни“ учинилац кривичног дела, како им и назив каже, елимини-
ше, тј. протера из заједнице у којој живи. У том контексту се у литератури као 
права мера безбедности наводи релегација из француског права, која је уведена 
законом из 1885. године. Она се састојала из доживотног протеривања осуђени-
ка, вишеструких повратника, по издржаној затворској казни у колоније као што 
су Француска Гвајана – „Ђавоље острво“ (9, 10, 11). Међутим, поједини аутори 
држе да се протеривање, које по својим обележјима има карактер мера безбед-
ности, по први пут јавило у Енглеској, крајем 16. века, под називом депортаци-
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ја (11). Било како било, поменуте санкције су формалноправно биле постављене 
као казне, с обзиром на то да идеја о мерама безбедности као посебним кривич-
ним санкцијама добија свој легислативни обрис тек у кривичним законима који 
су донети у првим деценијама 20. века (12). 

Протеривање странаца је као мера безбедности регулисано у, на пример, кри-
вичним законима Италије (13), Црне Горе (14) и Србије (15). Овакав легисла-
тивни приступ је конципиран на идеји да је инострани учинилац „опасан“ и да, 
уколико не буде удаљен са терирорије државе чији држављанин није, у истој 
може поново учинити кривично дело. Предметни концепт ипак не одражава у 
себи класично учење о мерама безбедности којима треба да се елиминишу кри-
миногени фактори (стања и услови) који подстичу на вршење кривичног дела, 
јер учинилац може вршити кривична дела и у другој држави којој буде изручен. 
Према томе, оваквим приступом се „опасни“ инострани учинилац само онему-
гаћава да на простору дате државе чини кривично дело. Штавише, њоме се исти 
не онемогућава и да кривично дело убудуће чини према самој држави из које је 
протеран, уколико in concreto постоји могућност таквог деловања. Узмимо, на 
пример, да је инострани учинилац у некој држави учинио неко кривично дело из 
области тероризма, да му је суђењено и да му је изречена затворска казна и пред-
метна мера безбедности; по издржаној казни он ће бити протеран, али тиме није 
отклоњена могућност да из иностранства учествује у терористичким активно-
стима против државе из које је удаљен. Овим желимо да укажемо на то да се са-
држина предметне мере тешко може уподобити специјално-превентивној сврси 
мера безбедности, у смислу отклањања криминогених фактора који могу дело-
вати у правцу поновног вршења кривичних дела.

Са друге стране, протеривање странца може да се оцени и као чин једне др-
жаве којим се исказује непожељност иностраном учиниоцу да даље борави у њој 
због тога што је учинио кривично дело. Тиме се, у ствари, изражава социоетички 
прекор учиниоцу због његовог криминалног понашања. Овим се протеривање 
странца удаљава од концепта мера безбедности, које би, теоријски посматрано, 
требало да буду морално неутралне санкције. Другачије речено, прекоравањем 
иностраног учиниоца ова мера се приближава казнама, јер шта је друго кривица 
у нормативном слислу, а која чини основ кажњавања, до поменути социоетич-
ки прекор (12). При томе, не треба сметнути са ума да ова мера може имати и из-
разито ретрибутивне учинке, као у случају када је страни држављанин засновао 
породицу у држави из које се протерује, нарочито када чланови његове породи-
це имају држављанство те земље. Тиме се делом нарушава и принцип персона-
литета кривичних санкција (1), по којем казна треба да погађа само учиниоца, 
из разлога што последице протеривања готово подједнако погађају и његову по-
родицу која остаје без свога члана. Вероватно је ово био мотив неких законода-
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ваца, као што је то, на пример, случај са Македонијом (16) и Естонијом (17), да 
предметну меру предвиде као казну. Штавише, македонским Законом о мало-
летничкој правди је, као казна за малолетнике, прописано и протеривање стран-
ца из земље (18).

Треба, међутим, имати у виду да у неким ситуацијама последице протери-
вања неће имати баш никакав значај за странца. Тако је у случају када стрaнaц 
нa тeритoриjи туђe држaвe учиниo кривичнo дeлo „у прoлaзу“ (in transitu). Ова 
околност чини упитним природу ове мере као кривичне санкције. Зато неке др-
жаве протеривање странаца не предвиђају као кривичну санкцију, већ као адми-
нистративну меру. Тако је у Хрватској протеривање странца из земље уклоњено 
из система мера безбедности уз изговор да се исто урeђуje упрaвним прoписи-
мa и да се због тога „зaкoницимa других зeмaљa и нe прeдвиђa кao сигурнoснa 
мjeрa“ (19). Претходно је поменути приступ прихваћен у кривичном законодав-
ству које важи на простору Босне и Херцеговине (20). И заиста, бројна кривична 
законодавства не познају протеривање странца као кривичну санкцију. У овом 
случају протеривање може имати и карактер правних последица осуде. Чињени-
ца да је, на пример, странац осуђен за одређено кривично дело које повлачи ње-
гово протеривање, тј. одузимање дозволе боравка представља правну последицу 
осуде која се састоји у престанку или губитку дозволе или одобрења које издаје 
надлежни државни орган. 

Од свих аргумената, нама се чине најубедљивијим последње наведени јер 
уколико је странац, који легално борави у некој држави, учинио кривично дело 
које чини његов даљи боравак у истој недостојним, онда би по логици ствари то 
требало да води одузимању одобрења којим му је боравак омогућен. Протерива-
ње странца који илегално борави у некој држави је начелно допуштено, изузев 
ако се то не противи Конвенцији о статусу избеглица из 1951. године, која у чл. 
33 забрањује враћање бегунца на територији на којој му прети протеривање, а за 
коју одредбу важи опште мишљење да је постала обичајно правило (4). Сличну 
забрану прописује и Конвенција о забрани мучења и нечовечног поступања (4).

2. ПРОТЕРИВАЊЕ СТРАНЦА ИЗ ЗЕМЉЕ  
У СРПСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

2.1. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА ПРОТЕРИВАЊЕ У ДОМАЋЕМ ПРАВУ

Одговарајуће облике протеривања познавао је још Душанов законик. Тако је, 
на пример, у члану 111 било предвиђено, између осталог, расељавање села као 
колективно протеривање за случај срамоћења судије (21). Душанов законик, сва-
како, одговара духу тога времена, што значи да је овакав облик кривичноправне 
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реакције у средњем веку био уобичајен. За савремено право је карактеристично 
да је забрањено колективно протеривање. Ова забрана је експлицитно предви-
ђена у члану 4 Прoтoкoлa 4 уз еврoпску Кoнвeнциjу за заштиту људских права 
и основних слобода.

Криминални (Казнителни) законик је у систему казни прописивао и протери-
вање, које је било регулисано у §37 (22). Адресати ове казне могли су бити како 
домаћи, тако и инострани држављани, уз ту разлику да је протеривање странаца 
могло бити  „за свагда“. Осим за тај случај, ова казна је могла трајати надуже две 
године, а састојала се у томе да учинилац „неће смети боравити у она места или 
крајеве, за које му се у пресуди каже донде, докле му је одсуђено“.

Протеривање је у нашем законодавству по први пут предвиђено као мера бе-
збедности у Кривичном законику Краљевине Југославије из 1929. године (23). 
Према §57 Законика, протеривање се могло изрећи уз робију или строги затвор, 
ако се, с обзиром на начин извршења или побуде учињеног дела, може узети „да 
ће бављење осуђениково у једном месту бити опасно за правни поредак“. При 
томе, Законик је забранио протеривање из завичајне општине. Трајање предмет-
не мере безбедности није могло бити дуже од три године, с тим да се странац мо-
гао протерати из Краљевине „за извесно време или за свагда“.

Кривични законик – Општи део из 1947. године (24) прописивао је у свом си-
стему казни и протеривање, разликујући у члану 51, став 1 протеривање из ме-
ста пребивања и протеривање из земље. Потоњи облик казне протеривања био 
је намењен странцима и исто је могло бити „за свагда и за време од једне до де-
сет година“ (члан 51, став 3). Услови за изрицање наведене казне били су слично 
постављени као услови за изрицање истоимене мере безбедности из Кривичног 
законика Краљевине Југославије, јер је у члану 52,став 1 Кривичног законика – 
Општи део било прописано да ће се протеривање изрећи ако суд с обзиром на 
личност, начин извршења или побуда због којих је кривично дело извршено, 
утврди да би „бављење осуђеног у земљи или месту пребивања било друштвено 
опасно“. Извршење ове казне било је регулисано у Закону о извршењу казни из 
1948. године (25). Протеривање из земље се извршавало удаљавањем осуђеног 
са територије Југославије, а ако то није могуће, „упућивањем осуђеног у одређе-
но место његовог боравка док се не створе услови за његово удаљење из земље“ 
(члан 68, став 2 Закона о извршењу казни). 

Новим Кривичним закоником Југославије из 1951. године протеривање се 
опет нашло у систему мера безбедности (26, 27). Од тада се у нашем кривичном 
праву протеривање односи само на странце. Мера безбедности протеривања из 
земље могла се изрећи уколико је учиниоцу изречена казна и ако суд утврди да 
је, с обзиром на побуде из којих је кривично дело учињено, начин извршења и 
друге околности, боравак странца у нашој земљи штетан. Према Законику, про-
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теривање из земље могло је бити изречено у доживотном или временском тра-
јању, с тим да је законодавац у односу на пријашње прописе скратио максимум 
његовог трајања, прописујући распон од једне до пет година. Мера безбедности 
протеривања из земље извршавала се у складу са одредбама Закона о извршењу 
казни, мера безбедности и васпитно-поправних мера (28). Рок за напуштање Ју-
гославије је одређивао министар унитрашњих послова (члан 116), а извршавао 
месно надлежни повереник наведеног ресора (члан 118).

Кривични закон Југославије из 1976. године (29) у називу ове кривичне санк-
ције, која се такође налазила у систему мера безбедности, уводи реч странац, 
тако да је она од тада у нашем праву насловљена као протеривање странца из зе-
мље. Према члану 70 наведеног закона, изрицање ове мере је било факултативно, 
а суд ју је изрицао пошто узме у обзир побуде из којих је кривично дело учињено, 
начин извршења кривичног дела и друге околности које указују на непожељност 
даљег боравка странца у Југославији. Услови за њено изрицање су и у сада ва-
жећем кривичном законику слично постављени. Предметни закон је прописивао 
да ова мера безбедности може бити изречена у временском трајању од једне до 
десет година или заувек, а да се њено трајање рачуна од правноснажности суд-
ске одлуке којом је изречена, с тим да се време проведено у затвору не урачуна-
ва у време трајања протеривања. Протеривање странца из земље било је допун-
ског карактера јер се изрицало уз казну или условну осуду. Извршење предметне 
мере безбедности било је у надлежности република и аутономних покрајина. 
Тако je, на пример, Закон о извршењу кривичних санкција Србије из 1977. годи-
не (30) прописивао да се ова мера безбедности извршава по одредбама Закона 
о кретању и боравку странаца у Југославији (члан 255). Овакав начин изврше-
ња предметне мере безбедности, кроз упућивање на наведене некривичне про-
писе који уређују положај странаца, присутан је и у нашем позитивном кривич-
ном законодавству.

Својевремно је у Преднацрту Кривичног законика Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије из 1991. године била предвиђена солуција да се 
протеривање странца из земље премести из система мера безбедности у систем 
казни (31). Наравно, тај концепт није заживео.

2.2. ПРОТЕРИВАЊЕ СТРАНЦА ИЗ ЗЕМЉЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 88 
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА СРБИЈЕ

Пре него што анализирамо предметну меру безбедности, која је нормирана 
у члану 88 Кривичног закона Србије, указаћемо на члан 39, став 3 Устава наше 
државе, који прописује да странац мoжe бити прoтeрaн из Републике Србије 
„сaмo нa oснoву oдлукe нaдлeжнoг oргaнa, у зaкoнoм прeдвиђeнoм пoступку и 
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aкo му je oбeзбeђeнo прaвo жaлбe и тo сaмo тaмo гдe му нe прeти прoгoн збoг 
њeгoвe рaсe, пoлa, вeрe, нaциoнaлнe припaднoсти, држaвљaнствa, припaднoсти 
oдрeђeнoj друштвeнoj групи, пoлитичкoг мишљeњa или гдe му нe прeти oзбиљ-
нo кршeњe прaвa зajeмчeних oвим устaвoм“.

Протеривање странца из земље као мера безбедности, тј. кривична санкција 
испуњава захтеве које поставља наш устaв. Нaимe, пoштo je у питaњу кривич-
нa сaнкциja, њу изричe суд (кao нaдлeжни oргaн) нaкoн спрoвeдeнoг кривичнoг 
пoступкa (кao jeднoг oд зaкoнoм прeдвиђeних пoступaкa), у кoмe je дoпуштeнo 
изjaвљивaњe жaлбe збoг oдлукe o изрeчeнoj кривичнoj сaнкциjи (у oвoм случajу 
збoг прoтeривaњa). Штo сe тичe извршeњa изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти, oнo je у 
нaдлeжнoсти пoлициje, у смислу члана 213 Закона о извршењу кривичних санк-
ција (32), тaкo дa тaj oргaн трeбa да се стaрa дa сe прoтeривaњe нe изврши у др-
жaву гдe учиниoцу прeти прoгoн или oзбиљнo кршeњe прaвa у смислу цитирaнe 
устaвнe oдрeдбe. 

У члaну 88, стaв 1 Кривичног законика прописано је да суд мoжe прoтeрaти 
стрaнцa кojи je учиниo кривичнo дeлo сa тeритoриje Србиje зa врeмe oд jeднe 
дo дeсeт гoдинa. Из наведеног произлази да је изрицање ове кривичне санкције 
увек факултативно и да је њено трајање регулисано на исти начин као код казни, 
тј. по систему релативно одређеног трајања, тако што је прописан минимум од 
једне године и максимум од десет година. Кao штo сe дa примeтити, ниje више 
прeдвиђeнa мoгућнoст доживотног изрица ове кривичне санкције.

Према ставу 2, члана 88 Кривичног законика, мера безбедности протеривања 
странца из земље изриче се услед нeпoжeљнoсти дaљeг бoрaвкa стрaнцa у Срби-
jи. Видели смо да је оваква формулација коришћена и у Кривичном закону Југо-
славије из 1976. године, који је касније преименован у Основни кривични закон. 
„Непожељност – није ли реч о вредносном критеријуму, о прекоравању учинио-
ца страног држављанства“ (33), штo би трeбaлo дa будe имaнeнтнo кaзнaмa, a нe 
мeрaмa бeзбeднoсти. Према томе, иако је наш законодавац предвидео предмет-
ну санкцију као меру безбедности, није санкцију, чак ни нормативно, лишио со-
циоетичких, тј. казнених обележја. Наведени услов „непожељности“ тешко да 
се може повезати са класичним учењем о мерама безбедности као морално не-
утралним санкцијама. Може се поставити и питање да ли се са овако формули-
саним условима за протеривање странца може остварити законом предвиђена 
сврха мера безбедности из члана 78 Кривичног законика јер није јасно која се то 
стања односно услови њеном применом могу отклонити. 

Непожељност даљег боравка странца у Србији суд према истој одредби утвр-
ђује на основу:
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1. прирoде и тeжине учињeнoг кривичнoг дeлa – раније законодавство није 
прописивало овај услов за изрицање предметне мере безбедности. Увође-
њем тог услова, наш законодавац је, у ствари, увео принцип сразмерности 
за изрицање ове мере безбедности (34). С тим у вези је Врхoвни суд Срби-
je, још пре скоро три и по деценије, у прeсуди Кж. I 142/81 oд 2. 7. 1981, 
изнео схватање да тeшкo дeлo прoтив бeзбeднoсти jaвнoг сaoбрaћaja пo 
свojoj прирoди ниje тaквo кривичнo дeлo збoг кojeг би сe мoглo изрeћи 
прoтeривaњe стрaнцa из зeмљe (35).

2. пoбуда збoг кojих je кривичнo дeлo учињeнo – ову субјективну околност на-
челно треба разумети на начин како се она схвата у вези са правилима о од-
меравању казне из члана 54 Кривичног законика. Под пoбудама (или мoти-
вима) подразумевају се „oргaнски или психoлoшки фaктoри кojи пoкрeћу 
или рeгулишу пoнaшaњe рaди пoстизaњa oдрeђeних циљeвa“ (36). У том 
смислу, побуде треба да одговоре због чега је учинилац учинио кривич-
но дело (29). Имајући у виду да побуде могу бити позитивне и негативне, 
сматрамо да би за изрицање предметне мере безбедности, услед тога што 
она није лишена пунитивних учинака, али и по самој природи ствари, биле 
одлучујуће само негативне побуде, јер само оне могу указивати на непожељ-
ност учиниочевог боравка у нашој држави. У „класичне“ негативне побуде 
убрајају се кoристoљубљe, зaвист, oсвeтa и слично (1), с тим да би код ове 
мере безбедности поменути карактер могле имати одређене политичке по-
буде, као што је сепаратистичко, сецесионистичко или слично деловање, за-
тим деловање у правцу наметања радикалних верских уверења итд.

3. нaчина извршeњa кривичнoг дeлa – уколико је учинилац приликом извр-
шења кривичног дела испољио већи степен дрскости, безобзирности, под-
муклости и слично, то би могло указивати на непожељност његовог даљег 
боравка у Србији. Питање је, међутим, да ли се поменути начини изврше-
ња могу узети у обзир уколико они чине обележје бића кривичног дела за 
које се страном учиниоцу суди. Другачије речено, да ли се узимањем те 
околности и приликом изрицања протеривања странца из земље вређа тзв. 
клаузула забране двоструког вредновања? Као што је познато, ову забрану 
наш законодавац изричито прописује у члану 54, став 3 Кривичног закони-
ка и везује је само за одмеравање казне. Сматрамо да у вези са изрицањем 
предметне мере безбедности неће доћи до кршења предметне забране, од-
носно да се начин извршења дела, иако представља елемент бића, може 
узети у обзир за утврђивање непожељности учиниочевог даљег боравка у 
нашој држави. Као што знатно смањена урачунљивост представља разлог 
за ублажавање казне, али и за изрицање мера безбедности психијатријског 
карактера из члана 81 и 82 Кривичног законика, тј. може се „двоструко це-
нити“, тако би и у овом случају требало узети да се начин извршења, без 
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обзира на то што је прописан као елемент бића односног кривичног дела, 
може ценити приликом изрицања предметне мере безбедности. Концепту-
ално посматрано, казне и мере безбедности су две дијаметрално супрот-
не врсте кривичних санкција, тако да забрана двоструког вредновања не 
може истовремено важити и за једну и за другу врсту. На крају, не чини ли 
сам чин убиства домаћег држављанина од стране странца на дрзак, безоб-
зиран или сличан начин његов даљи боравак непожељним?!   

4. Других oкoлнoсти – у литератури се под окриљем ове околности наводе: 
повезаност учиниоца са непријатељским организацијама у иностранству, 
деловање против уставног уређења и безбедности наше земље, чланство 
у некој злочиначкој организацији, вређање симбола наше државе, нацио-
налне части народа, националних и етничких мањина које живе у Србији, 
поврат, зависност од алкохола или опојних дрога и слично (14, 29). С тим 
увези пријашњи Врховни суд Србије је у прeсуди К 191/92 oд 8. 12. 1992. 
нaвeo дa сe при oдлучивaњу дa ли ћe сe изрeћи oвa мeрa бeзбeднoсти мoрa 
вoдити рaчунa дa ли je oптужeни у брaку сa нaшим држaвљaнинoм и дa 
ли имajу зajeдничкe дeцe (35); или, Oкружни суд у Бeoгрaду је испрaвнo 
зaкључио, у прeсуди Кж 1434/02 oд 24. 7. 2002, дa чињeницe дa oкривљeни 
живи у нaшoj држaви зajeднo сa свojoм пoрoдицoм, дa je рaниje нeoсуђи-
вaн, дa je изрaзиo кajaњe збoг учињeнoг дeлa и дa сe извиниo oштeћeнимa, 
„oпрaвдaвajу дa сe прeмa oкривљeнoм стрaнoм држaвљaнину нe изрeкнe 
мeрa бeзбeднoсти прoтeривaњa стрaнцa из зeмљe“ (35).

Као и у нашем пријашњем законодавству, ова мера безбедности је и према по-
зитивноправној регулативи допунског карактера, јер се никада не изриче само-
стално. Може се изрећи уз казну или уз условну осуду (члан 80, став 5 Кривич-
ног законика). У питању могу бити све казне које познаје наш Кривични законик 
(затвор, новчана казна, рад у јавном интересу и одузимање возачке дозволе). 
Није предвиђена могућност протеривања учиниоца противправног дела које је 
законом предвиђено као кривично дело. Врeмe трajaњa прoтeривaњa странца 
рaчунa сe oд дaнa прaвнoснaжнoсти oдлукe кojoм je oвa мeрa бeзбeднoсти из-
рeчeнa. Meђутим, врeмe прoвeдeнo у зaтвoру сe нe урaчунaвa у врeмe њeнoг 
трajaњa (члaн 88, стaв 3 Кривичног законика).

У одредби члана 88, стaв 4 Кривичног законика прописано је да се ова кри-
вична санкција нe мoжe изрeћи учиниoцу кojи уживa зaштиту у склaду сa рaти-
фикoвaним мeђунaрoдним угoвoримa. Овим је отклоњена раније постојећа ди-
лема поводом питања да ли се предметна мера безбедности може изрећи лицу 
које у нашој држави ужива право азила (12).

Имајући у виду да се према члану 9, став 1 Закона о малолетним учиниоци-
ма кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица малолетници-
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ма могу изрећи све мере безбедности осим забране вршења позива, делатности 
и дужности, протеривање странца из земље може се изрећи и овој категорији 
учинилаца, уколико је као основна кривична санкција изречена васпитна мера 
или казна малолетничког затвора, како то прописује члан 39, став 1 истог зако-
на. Према томе, и када је реч о малолетницима, предметна мера безбедности има 
суплементарни карактер.

Ова мера безбедности застарева, у смислу одредбе члана 106, став 3 Кривич-
ног законика, кад протeкнe врeмe зa кoje је изрeчeна. Поред тога, протеривање 
странца из земље може бити обухваћено актима амнестије и помиловања, како 
је то предвиђено у чл. 109 и 110 Кривичног законика Србије. Занимљиво да се у 
одредби члана 102 Кривичног законика не наводи да се мере безбедности упису-
ју у казнену евиденцију, али је у Правилнику о казненој евиденцији из 1979. го-
дине (37) предвиђено да се и тај податак уноси у овај регистар.

2.3. УДАЉЕЊЕ СТРАНЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 
ЧЛ. 65 ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА СРБИЈЕ

С обзиром на блискост кривичног и прекршајног права, као грана нашег ка-
зненог права, те већ дуже времена присутну тенденцију приближавања, односно 
усаглашавања прекршајног законодавства са кривичним, где је, по неким ауто-
рима (38), значајан корак учињен тек доношењем Закона о прекршајима из 2013. 
године (39), у овом делу рада представићемо заштитну меру удаљење стран-
ца са територије Републике Србије, која по својој садржини oдгoвaрa мери бе-
збедности протеривања странца из земље. Тим поводом, треба се подсетити да 
су заштитне мере из прекршајног права, с обзиром на концепт на којем почива-
ју, пандан мерама безбедности из кривичног права. Због тога Закон о извршењу 
кривичних санкција у члану 233 прописује да се одредбе тог Закона, кojим сe 
урeђуje извршeњe мeрa бeзбeднoсти изрeчeних зa кривичнo дeлo, схoднo при-
мeњуjу и нa извршeњe зaштитних мeрa изрeчeних зa прeкршaj, aкo пoсeбним 
зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.

Уочљиво је да законодавац у прекршајном праву не говори о протеривању, већ 
о удаљавању странца, и то са „територије Републике Србије“, а не из земље. Пре-
ма томе, већ је у називу ових сродних казнених санкција наш законодавац, по-
сматрано номотехнички, приступио на различит начин.

Према ставу 1, члана 65 Закона о прекршајима, удаљење стрaнцa сa тeритoри-
je Рeпубликe Србиje мoжe сe изрeћи стрaнцу кojи je учиниo прeкршaj збoг кoгa 
je нeпoжeљaн њeгoв дaљи бoрaвaк у зeмљи. Из овако формулисане одредбе про-
излази да сам странчев прекрашај чини непожељним његов даљи боравак у Ср-
бији. Други критеријуми за изрицање ове заштитне мере нису предвиђени.
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Удаљење странца са територије Републике Србије мoжe сe изрeћи у трajaњу 
oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. Трajaњe изрeчeнe мeрe тeчe oд дaнa прaв-
нoснaжнoсти прeсудe, с тим штo сe врeмe прoвeдeнo нa издржaвaњу кaзнe 
зaтвoрa нe урaчунaвa у њено трajaњe. 

Начелно, ова заштитна мера се, као и друге заштитне море, изриче уз друге 
прекршајне санкције, с тим да би се могла и самостално изрећи уколико је таква 
могућност прописана (члан 53, став 3 Закона о прекршајима).

Занимљива је одредба става 4, члана 65 Закона о прекршајима, по којој се 
пoсeбним зaкoнoм мoгу прoписaти услoви пoд кojимa сe мoжe нa oдрeђeнo 
врeмe oдлoжити извршeњe ове зaштитнe мeрe. 

Закон о прекршајима прописује у члану 52, став 2 да се удaљeњe стрaнцa 
сa тeритoриje Рeпубликe Србиje мoжe изрeћи пoд услoвимa прoписaним тим 
зaкoнoм и кaда она није прeдвиђeна прoписoм кojим je oдрeђeн прeкршaj. Ову 
заштитну меру могуће је изрећи и малолетним учиниоцима уз васпитну меру 
или казну (члан 73, став 3 Закона о прекршајима). 

У смислу одредбе члана 327 Закона о прекршајима, ова заштитна мера се упи-
сује у регистар санкција.

2.4. ИЗВРШЕЊЕ ПРОТЕРИВАЊА ОДНОСНО УДАЉЕЊА СТРАНЦА У 
ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закон о извршењу кривичних санкција посвећује само један члан, и то члан 
213, извршењу ове мере безбедности. Њиме је предвиђено да ће суд кojи je у пр-
вoм стeпeну изрeкao мeру безбедности прoтeривaњa стрaнцa из зeмљe дoстaви-
ти прaвнoснaжну oдлуку нa извршeњe пoлициjи, као и да се она извршaвa прeмa 
прoписимa кojимa сe урeђуje крeтaњe и бoрaвaк стрaнaцa у зeмљи. Према томе, 
Закон о извршењу кривичних санкција упућује на Закон о странцима (40). У 
смислу претходно реченог, тај закон се примењује и на извршење заштитене 
мере удаљења странца са територије Републике Србије.

Садржина наведених казнених санкција састоји се од принудног удаљења 
странца са територије наше државе, како је то прописано у члану 46, став 2 Зако-
на о странцима. У овом случају, странац се, по правилу, одмах принудно удаља-
ва. Странац нe смe бити принуднo удaљeн нa тeритoриjу гдe му прeти прoгoн збoг 
њeгoвe рaсe, пoлa, вeрe, нaциoнaлнe припaднoсти, држaвљaнствa, припaднoсти 
oдрeђeнoj друштвeнoj групи или пoлитичкoг мишљeњa, осим ако се oснoвaнo 
мoжe смaтрaти дa угрoжaвa бeзбeднoст Рeпубликe Србиje или je прaвнoснaжнoм 
прeсудoм oсуђeн зa тeшкo кривичнo дeлo, збoг чeгa прeдстaвљa oпaснoст зa jaв-
ни пoрeдaк. Но, и у том случају, он нe смe бити принуднo удaљeн нa тeритoри-
jу нa кojoj пoстojи ризик дa ћe бити пoдвргнут мучeњу, нeчoвeчнoм или пoни-
жaвajућeм пoступaњу или кaжњaвaњу (члан 47 Закона о странцима).
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Уколико стрaнца ниje мoгућe oдмaх принуднo удaљити, нaдлeжни oргaн ћe 
рeшeњeм oдрeдити његов бoрaвaк у прихвaтилишту зa стрaнцe (члан 49, став 1 
Закона о странцима). Према интерпретативним одредбама Закона о странцима 
(члан 3), прихвaтилиштe зa стрaнцe je oбjeкaт зa смeштaj стрaнaцa кojимa ниje 
дoзвoљeн улaзaк у зeмљу или кojимa je изрeчeнo прoтeривaњe или удaљeњe из 
зeмљe, aли их ниje мoгућe тaкo удaљити и кojимa je, у склaду сa зaкoнoм, oдрeђeн 
бoрaвaк пoд пojaчaним пoлициjским нaдзoрoм. Боравак у прихватилишту за 
странце детаљно је регулисан одредбама чл. 49–53 Закона о странцима.

Према члану 36 Закона о странцима, странцу престаје боравак ако му је, из-
међу осталог, изречена предметна мера безбедности, односно заштитна мера. Из 
истих разлога је предвиђено у члану 40 наведеног закона да се странцу отказу-
је стално настањење. Чини нам се да се у овим случајевима, барем када је реч о 
мери безбедности, јер је у питању кривична санкција, ради о правним последи-
цама осуде које се састоје у губитку oдрeђeних дoзвoлa или oдoбрeњa кoja сe дajу 
oдлукoм држaвнoг oргaнa (члан 95, став 1, тачка 3 Кривичног законика). Не би 
требало да буде спорно да и мере безбедности производе правне последице осу-
де (1). Такође, док траје протеривање странца из земље, странцу ће бити одби-
јен улазак на територију Србије, како то предвиђа члан 11, став 1, тачка 4 Закона 
о странцима, што представља правну последицу осуде која се састоји у забрани 
дoбиjaњa oдрeђeних дoзвoлa или oдoбрeњa кoja сe дajу oдлукoм држaвних oргaнa 
(члан 95, став 2, тачка 4 Кривичног законика). Исту последицу према наведеној 
одредби производи и предметна заштитна мера.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Протеривање странаца, свакако, представља неопходну и надасве корисну 
меру. Међутим, упитно је колико она треба да буде постављена као кривична 
санкција. Наиме, ако је боравак одређеног странца у Србији непожељан, или 
пак представља опасност по безбедност и јавни поредак, он се мора удаљити са 
територије наше државе. Питање је колико процену те непожељности, тј. опа-
сности могу да утврде судови као државни органи којима припада судска власт. 
Чини се да је то посао за службе безбедности. Зато би можда најбоље било да се 
ова област уклони из кривичног права и да се детаљно уреди законодавством 
које регулише боравак странаца и рад безбедоносних структура. Такође, било 
би корисно утврдити круг кривичних дела која повлаче правне последице осуде 
и које доводе до странчевог губитка права боравка или до забране стицања тог 
права. Чини се да кривична дела против уставног уређења и безбедности Репу-
блике Србије, кривична дела у вези са организованим криминалом, против чо-
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вечности и других вредности заштићених међународним правом треба да има-
ју такво дејство.

Уколико се пак протеривање задржи у систему мера безбедности, онда се 
услови за његово изрицање морају уподобити концепту и прописаној сврси мера 
безбедности из члана 78 Кривичног законика. У том смислу, одредба члана 88 
Кривичног законика не би требало да оперише са појмом непожељност даљег 
боравка, већ појмом опасност даљег боравка. Штавише, треба да се конкрети-
зује и „објект опасности“ тако што би се посебно прописало да је изрицање ове 
мере безбедности потребно „услед опасности странца по уставни поредак, бе-
збедност Републике Србије и безбедност њених грађана“.
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SECURITY MEASURES EXPULSION OF FOREIGNERS:  
SOME QUESTIONS AND DILEMMAS

SUMMARY

In this paper, the author analyzes the security measure of expulsion of foreigners under 
Article 88 of the Criminal Code of Serbia. The legal nature of this measure and its his-
torical development in the Serbian criminal law are particularly discussed, with a spe-
cial emphasis on the analysis of the existing legal solution. Besides the provisions of the 
Criminal Code, the relevant provisions of the Law on Execution of Criminal Sanctions 
and the Law on foreigners of the Republic of Serbia that regulates the enforcement of 
this security measure were presented. The author has analyzed the protective measure 
of expelling foreigners from the territory of the Republic of Serbia under the Offences, 
which is a counterpart of respective security measure. In the last part of the paper, the 
author expresses the opinion that it would make sense to remove expulsion of foreign-
ers from the system of criminal sanctions and provide it as an administrative measure; 
more precisely, he proposes the improvement of the existing legislation, if this measure 
remains in the system of security measures.
Key words: expulsion, foreigners, criminal sanctions, administrative measure
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ПОМАГАЊЕ У САМОУБИСТВУ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ 
НА ЛЕКАРСКИ ПОТПОМОГНУТО САМОУБИСТВО

Сажетак: Помагање у самоубиству представља кривично дело чији начин ин-
криминисања или неинкриминисања варира од државе до државе, без обзира 
на то о ком континенту се ради. Посебно се на овај облик лишења живота обра-
ћа пажња у последње време, када је актуелизовано лекарски помогнуто само-
убиство. Медицинске услуге обухватају широк дијапазон услуга које постоје у 
савременој ери човечанства, а у Сједињеним Америчким Државама крајем 20. 
и почетком 21. века актуелизовала се специфична медицинска услуга, позната 
као лекарева помоћ пацијенту у извршењу самоубиства. Аутор у чланку на 
првом месту разматра помагање у самоубиству као кривично дело у законо-
давству Републике Србије, а потом питање помоћи у самоубиству у Немачкој и 
у правима америчких држава, где се повела дебата о декриминализацији овог 
кривичног дела у случајевима када се као извршилац јавља лекар који помогне 
пацијенту, који се налази у терминалној фази болести, у извршењу самоуби-
ства, преписујући му одговарајући медикамент како би је окончао, а која је 
резултирала одржавањем низа референдума чији је циљ био доношење закона 
којим би се легализовала оваква помоћ. Након неуспеха у изгласавању закона 
у појединим државама, прво америчко законодавство у коме је легализовано 
помагање у самоубиству било је орегонско, у коме је настао тада јединствен у 
свету Закон о смрти са достојанством. Заживљавање овог закона допринело је 
декриминализацији лекарске помоћи у самоубиству прво у Вашингтону, а по-
том и у Монтани. Аутор у раду приликом обраде сваког законодавства превас-
ходно објашњава и образлаже одредбе одговарајућег закона, а потом укратко 
приказује статистичке податке о извршеним помагањима.
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Кључне речи: помагање у самоубиству, помагање лекара у самоубиству, Србија, 
Немачка, Сједињене Америчке Државе, лекар, пацијент, статистички подаци

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Помагање у извршењу самоубиства представља кривично дело чије инкри-
минисање на више начина варира од државе од државе. Самоубиство више није 
кажњиво ни у једном упоредном кривичном законодавству, а овој тенденцији 
највише се супротстављао енглески правни систем, где је самоубиство декри-
минализовано 1961. године (1). Лицу које би извршило самоубиство одузимана 
је имовина, јер је самоубица на тај начин лишавао краља поданика (2). У раном 
америчком законодавству, покушано самоубиство је третирано као прекршај, а 
данас је, као и у остатку света, самоубиство некажњиво, али постоји могућност 
психијатријских испитивања лица која су покушала самоубиство (3). Међутим, 
навођење и помагање на самоубиство је у већини држава кажњиво, при чему се 
у појединим америчким државама изједначава са убиством, а у другим, попут 
Мичигена, представља привилеговану форму убиства (3). У упоредној теорији 
прави се разлика између асистираног самоубиства и лекарске помоћи у самоуби-
ству, како би се додатно квалификовало помагање (4), при чему су оба поступка 
у вези са лишењем живота пацијента због његовог тешког здравственог стања. 
При томе, о првом поступку се ради уколико се као извршилац нађе било које 
треће лице које помогне пацијенту да оконча живот (assisted suicide), док се у дру-
гом случају као помагач јавља лекар (physician-assisted suicide) (5). 

Сматра се да је једна од највећих људских слобода да живе и премину у скла-
ду са својим сопственим уверењима и жељама, а једна од најчешћих жеља паци-
јената који се налазе у терминалној фази болести јесте да окончају свој живот са 
одређеном дозом достојанства (6). На овај начин отворено је питање једног од 
најважнијих проблема како прошлости, тако и садашњости, питање лишења жи-
вота из самилости, а актуелизовано је питање декриминализације помагања при 
самоубиству. Проблематика лишења живота из милосрђа и расправа око његове 
легализације не јењава већ дуги низ година, те се прелама кроз различите врсте 
законодавних решења, при чему се на путу ка декриминализацији овог облика 
убиства у Сједињеним Америчким Државама појавило, као прелазни облик, по-
магање лекара у самоубиству. Другим речима, под законом прописаним услови-
ма, лекар у појединим државама САД има могућност пружања услуге пацијен-
ту који се налази у терминалној фази болести – преписивања медикамента који 
би довео до смрти пацијента. Пацијент у терминалној фази болести, који због 
физичких, психичких или религијских разлога није у могућности да без помо-
ћи изврши самоубиство, има могућност да посегне за услугом коју може прона-
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ћи у медицинским установама у појединим америчким државама. На овај начин 
дошло је до успостављања релације, значајне како за кривично, тако и за меди-
цинско право, између две карактеристичне појаве модерног доба: огромног бро-
ја понуђених услуга од стране друштва, са једне стране, и аутономије воље поје-
динца, са друге.  

За разлику од еутаназије, код које лекар активним деловањем лишава живо-
та пацијента, код потпомогнутог самоубиства лекар преписује рецепт за медика-
мент који ће пацијент сам узети када одлучи да оконча сопствени живот. Дакле, 
лекарска помоћ у самоубиству представља радњу којом лекар олакшава паци-
јенту смрт обезбеђујући му неопходне информације и средства како би извршио 
тај чин. На основу тога долазимо до кључне разлике између еутаназије и пома-
гања у самоубиству, а која се састоји у субјекту који непосредно предузима рад-
њу извршења окончања живота, што је код еутаназије лекар, а код потпомогну-
тог самоубиства пацијент, чиме га постављамо негде на средину између лишења 
живота из милосрђа и самоубиства. На лекару који преписује рецепт лежи одго-
ворност да процени да ли је пацијент свестан своје одлуке и да ли је способан да 
је донесе. Затим, још једна битна разлика између ова два облика одузимања жи-
вота садржана је у чињеници да се приликом извршења овог чина пацијенти не 
налазе у стању одржавања живота помоћу апарата, нити имају опцију да одби-
ју медицински третман како би дошло до њихове смрти, као што је то случај код 
широм света оправдане пасивне еутаназије. За неке пацијенте потпомогнуто са-
моубиство је једини начин да избегну патње и већи губитак контроле над соп-
ственим организмом (7), а као примарни аргументи који се наводе у прилог по-
магању при извршењу самоубиства, те исто оправдавају, наводе се чињенице да 
оно допушта аутономију воље и право на самоопредељење пацијента, затим да 
показује сажаљење и милост, те да даје ослобођење од патњи (8–9). Овде је ва-
жно нагласити и чињеницу да поред лекара и пацијента у овом поступку посто-
је и два непристрасна сведока, од којих ће један, под одређеним условима, бити 
именован од стране медицинске установе са квалификацијама које прописује 
Министарство за услуге.

У јеку светске борбе за легализацију активне еутаназије, Орегон, Вашингтон 
и Монтана представљају три америчке државе које су се одлучиле за блажи ко-
рак декриминализујући помагање у самоубиству, под условом да је оно изврше-
но од стране лекара под законом прописаним условима. На тај начин дошло је 
до успостављања могућности за пружање специфичне услуге у америчком кри-
вичном и медицинском праву. Четврта држава која би ускоро могла да донесе 
сличан закон је Квебек, у којој је недавно донета ослобађајућа пресуда за пома-
гање у самоубиству, чиме су отворена врата његовој декриминализацији (10). 
Након првог познатог суделовања у самоубиству доктора Џека Кеворкиана, из 
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јуна 1990. године, касније познатијег под називом „Доктор смрт“, грађани ши-
ром Сједињених Америчких Држава почели су да дају подршку праву на досто-
јанствену смрт, при чему су забележени подаци да је исте године осам од десет 
Американаца било уверења да пацијенту треба да се допусти да оконча живот 
под одређеним околностима, а 55% њих је било уверено да је морално право па-
цијента да изврши самоубиство (11). Као последица таквих ставова, започета је 
кампања за декриминализацијом потпомогнутог самоубиства, и то у Калифор-
нији, Орегону и Вашингтону, мада корени захтева за легализацију потпомогну-
тог самоубиства вуку порекло из 1968. године, када је у законодавству Флориде 
настао предлог за овај корак.1 Први новији напор је учињен у Калифорнији, али 
није дошло до постизања знатнијег резултата, јер је Калифорнија била једина др-
жава која је имала Закон о природној смрти. Уследио је неуспех и у Вашингто-
ну (макар накратко), након чега је дошло до постизања позитивног резултата у 
Орегону, када је закон изгласан са минималном већином. Ускоро је учињен по-
кушај за легализацију потпомогнутог самоубиства у Мичигену и Мејну, али није 
дошло до очекиване декриминализације, при чему је у Мејну 2002. године закон-
ски текст одбијен са минималном већином (али истом оном којом је закон изгла-
сан у Орегону – 51% наспрам 49% (13)). Године 2008. у држави Вашингтон је нај-
зад донет Закон о смрти са достојанством, док је већ следеће године путем судске 
одлуке Монтана постала трећа држава која је легализовала лекарску помоћ у са-
моубиству, али прва у којој је то учињено на овај начин.  

1. ПОМАГАЊЕ У САМОУБИСТВУ У СРБИЈИ
Помагање у самоубиству у Републици Србији је инкриминисано чланом 119 

Кривичног законика, под називом Навођење на самоубиство и помагање у само-
убиству. Дакле, тим чланом је регулисано и подстрекавање на извршење самоу-
биства. Основни облик кривичног дела представља радња навођења другог лица 
на самоубиство или помагања другом лицу у извршењу самоубиства, а оно буде 
извршено или покушано. За овај облик дела запрећена је казна затвора од шест 
месеци до пет година. Тако, према једној, не тако неспорној пресуди Врховног 
суда Србије, „окривљени је са умишљајем помогао својој малолетној супрузи да 
изврши самоубиство на тај начин што је, када је она казала да ће се убити због 
њихових поремећених односа, извадио пиштољ, убацио метак у цев и предао јој 
пиштољ говорећи јој да жели да види како ће се убити, па је она тада узела пи-
штољ и у себе испалила хитац који је проузроковао њену смрт“ (14–16).

1 Својевремено је др Валтер Секет, лекар у Мајамију и један од твораца флоридских закона, био аутор у 
то време контроверзног законодавног предлога којим би се допустило пацијентима који се налазе у 
терминалној фази болести право на достојанствену смрт, а такође је предложио амандман на Устав 
Флориде, у који би се после речи право на живот додале речи и право на достојанствену смрт (12).
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Други, лакши облик кривичног дела је у вези са лишењем живота из самило-
сти, па је предвиђено да ће овај облик дела да изврши лице које помогне другом 
лицу из самилости због тешког здравственог стања у коме се то лице налази, а на 
његов озбиљан и изричит захтев, при чему је неопходно да дође до покушаја или 
извршења самоубиства. За овај облик кривичног дела, запрећена је казна затво-
ра од три месеца до три године. Уколико дође до извршења овог кривичног дела 
према малолетнику или лицу које се налази у стању битно смањене урачунљи-
вости, радиће се о тежем облику дела, за које је запрећена казна затвора од две 
до десет година, док је најтежи облик извршење кривичног дела према детету 
или неурачунљивом лицу. У овом случају је запрећена казна затвора као за те-
шко убиство – казна затвора од најмање десет година или од тридесет до четрде-
сет. Законодавац у претходна два става наводи да се дело може извршити према 
лицу које се налази у стању битно смањене урачунљивости или неурачунљиво-
сти, што представља проблем, јер се наведена два стања утврђују код учиниоца 
кривичног дела, а не код жртве. Због тога је потребно утврдити да је лице које је 
извршило самоубиство било у таквом стању у моменту извршења самоубиства 
(1), што се може утврдити само вештачењем. То у пракси може бити пробле-
матично у ситуацији у којој је дошло до извршења самоубиства, док ће то бити 
лакше утврдити ако је самоубиство само покушано. Теоретски, ако поставимо 
правило да се утврђивање неурачунљивости или битно смањене урачунљивости 
захтева у моменту извршења кривичног дела, можемо поставити и питање по-
ложаја окривљеног и његове одговорности за конкретан облик дела уколико је 
жртва у моменту подстрекавања/помагања на самоубиство била неурачунљива/
битно смањено урачунљива и обратно. Због тога, за кривичну одговорност учи-
ниоца неопходан је умишљај, при чему свест код учиниоца треба да обухвати 
околност да се помагање врши према малолетном лицу или лицу које се налази у 
стању битно смањене урачунљивости или неурачунљивости (15). 

На крају, посебан облик кривичног дела постоји у случају суровог или нечо-
вечног поступања са лицем које је према извршиоцу кривичног дела налази у 
стању какве подређености или зависности, па оно услед таквог поступања из-
врши или покуша самоубиство које се може приписати нехату учиниоца, при 
чему је прописана казна затвора од шест месеци до пет година. Законодавац и 
сам упућује на разноликост ситуација у којима се жртва налази у стању подре-
ђености или зависности формулацијом „какве“ (16). У овом случају је потребно 
утврдити узрочну везу између суровог или нечовечног поступања и самоуби-
ства, при чему се у овој одредби јавља својеврсна комбинација умишљаја и неха-
та. Са једне стране, умишљај учиниоца дела треба да обухвати свест о свом суро-
вом и нечовечном поступању према одређеном лицу и о чињеници да се то лице 
према њему налази у стању подређености или зависности, док се, са друге, са-
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моубиство приписује његовом нехату (1). Ако је умишљај био управљен на то да 
жртва изврши самоубиство, тада ће постојати један од претходних облика кри-
вичног дела. Дакле, његов нехат ће се огледати у томе да је био свестан могућно-
сти да услед његовог поступања лице изврши самоубиство, али да је олако држао 
да до тога неће доћи или да ће то моћи да спречи, или да није био свестан могућ-
ности да ће жртва извршити самоубиство, иако је према околностима случаја и 
својим личним способностима био дужан и могао бити свестан те могућности. 
Ово поступање објективно треба да „буде такво да заиста може лице према коме 
је примењено навести на самоубиство (16–17).

Међу одредбама којима су инкриминисана дела против здравља људи не по-
стоји, као у неким другим законодавствима, посебно кривично дело помоћи ле-
кара у извршењу самоубиства, што нас преусмерава на кривично дело помагања 
у самоубиству. Дакле, извршилац овог кривичног дела може бити било које лице, 
а за законодавство Републике Србије није релевантно да ли се ради о лекару, који 
подлеже одговорности као и свако друго лице. 

2. ПОМАГАЊЕ У САМОУБИСТВУ У НЕМАЧКОЈ

Самоубиство у Немачкој, као ни у другим државама, не представља кривич-
но дело. Међутим, ова држава је отишла корак даље у односу на друге, не ин-
криминишући ни помагање у самоубиству. На тај начин, Немачка је центрирала 
своју позицију између држава у којима је лишење живота из самилости и лекар-
ски потпомогнуто самоубиство легализовано (18) и других држава у којима су 
обе наведене појаве инкриминисане  (19–20). У Немачкој се чак последњих го-
дина воде расправе око легализације активне еутаназије,2 будући да је у овој др-
жави дуг период времена била табу тема, захваљујући нацистичким злочинима 
у Другом светском рату и (зло)употреби израза милосрђе,3 а отварање филијале 
швајцарске организације Dignitas (22) појачало је дискусију око лекарске помо-
ћи у самоубиству (19). Према појединим истраживањима, последњих година еу-
таназији је приклоњено више од 80% становништва (23). Такође, константно се 
развијају принципи медицинске неге лица која су у терминалној фази болести 

2 О резултатима истраживања еутаназије спроведеног у Немачкој, али и Француској, видети (21). Чланом 
216 Кривичног законика Немачке регулисано је убиство на захтев, за које је запрећена казна затвора од 
шест месеци до пет година, али је кажњив и покушај.

3 Скениран снимак оригинала Хитлеровог наређења о спровођењу еутаназије можете пронаћи на адреси http://
www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10005200&MediaId=802, приступљено: октобар 2015. Више 
о програму еутаназије у нацистичкој Немачкој погледати у чланку: Euthanasia program, http://www.ushmm.
org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005200, приступљено: октобар 2015. Такође, неопходно је правити разлику 
између нацистичке еутаназије, чији је основни мотив спровођења био стварање чисте немачке расе, те која 
је била, пре свега, масовна па тек потом индивидуална, и данашње еутаназије која се односи на лишавање 
живота неког лица из разлога милосрђа према његовом тешком и болесном стању (24).   
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(19). Међутим, идеја легализације еутаназије правно је поново заживела почет-
ком 21. века, упоредо са благонаклоним судијским погледом на убиство изврше-
но из осећања милости према пацијенту. У Немачкој судови чак и у случајевима 
активне еутаназије сматрају да не постоји кривично дело (25), чему доприноси и 
непостојање инкриминације самоубиства нити помагања у самоубиству. Наво-
ди се више разлога за то због чега помагање у самоубиству није кривично дело. 
На првом месту, сматра се да је то техничка ствар, јер како самоубиство није 
кривично дело, самим тим није ни помагање у његовом извршењу (26). Затим, у 
овом законодавству је развијен принцип аутономије воље, па самоубиство по-
стоји када лице слободно и својевољно одлучи да оконча свој живот, па тако ни 
лекар неће бити одговоран уколико обезбеди таквом пацијенту медикамент који 
води окончању пацијентовог живота уколико се одлучи за његову употребу. Су-
протно томе, уколико код пацијента није постојала слободна воља, улога пома-
гача ће се трансформисати у извршиоца који ће бити одговоран за убиство (26).

3. ПОМАГАЊЕ У САМОУБИСТВУ  
У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

3.1.  ОРЕГОН 

Први познати случај потпомогнутог самоубиства у Сједињеним Америчким 
Државама датира из 1920. године, када је Френк Робертс (Frank Roberts) из Ми-
чигена помогао супрузи да изврши самоубиство, а у поступку People v. Roberts 
осуђен је за убиство и преминуо је у затвору (27). Још 1998. године анонимни ле-
кар је у часопису Journal of the American Medical Association објавио чланак у коме 
је детаљно описао како је убризгао пацијенту, смртно оболелом од рака, смрто-
носну дозу медикамента (12), а 1992. године у часопису New England Journal of 
Medicine објављен је чланак у којем су три лекара ургирала за декриминализаци-
ју потпомогнутог самоубиства, тражећи решење које би направило баланс изме-
ђу заштите болесних лица и њихових жеља (28). Као подлога за доношење таквог 
закона узет је Закон о самоопредељењу пацијента из 1990. године (29), а који је 
донет за време председничког мандата Џорџа Буша, на основу чега је остварена 
могућност даљег напредовања ка аутономији воље пацијента. Крајем 1994. годи-
не у Орегону је ушло у процедуру изгласавање Закона о смрти са достојанством 
(30), који је изгласан са минималном већином (51% присталица наспрам 49% 
противника), али која је била довољна да закон ступи на снагу 27. октобра 1997.4 

4 Овако дуг период ступања закона на снагу био је неопходан због изјављене жалбе на његово изгласавање. 
Међутим, Федерални жалбени суд дао је снагу закону 1997. године, одбивши жалбу са 60% наспрам 40% 
гласова, па је ускоро ступио на снагу (31). 
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Овим законским текстом легализовано је до тада забрањено помагање лекара 
при извршењу самоубиства, а Орегон је добио јединствени, и можемо рећи, ек-
спериментални закон, какав није постојао нигде у свету.5 У осталим северноаме-
ричким државама, помагање у самоубиству је, још увек било, кривично дело,6 а у 
већини је остало и даље. Међутим, кроз теорију и судску праксу провејава схва-
тање да орегонски законски текст успех дугује сиромашној медицинској бризи о 
пацијентима који се налазе у терминалној фази болести, сматрајући да у фокусу 
пажње треба да буде већа брига о овим пацијентима и боља палијативна нега (7).7 

Према Закону о смрти са достојанством, пацијент може да затражи од лекара 
да му препише медицинско средство које ће довести до његове смрти, под прет-
поставком да су испуњени следећи услови:

1. да пацијент има најмање 18 година
2. да болује од неизлечиве болести
3. да ће његова смрт по природном току болести неизбежно наступити у 

року од шест месеци
4. да је слободно и добровољно изразио жељу за убрзањем сопствене смр-

ти и 
5. да је написао захтев за посредовање при самоубиству (параграф 2.01. За-

кона о смрти са достојанством – у даљем тексту: ЗОСД). 
Захтев мора бити написан у форми прописаној законом и на посебном об-

расцу (38), те датиран и потписан са најмање два сведока, који ће потписати ис-
товремено и у присуству пацијента. Они ће посведочити према свом најбољем 
знању и уверењу да је пацијент способан да изрази такву жељу, те да је захтев на-
писао добровољно и без притиска са стране. Сведоци не смеју бити сродници 
по крви, тазбински сродници, као ни сродници по усвојењу са пацијентом, нити 
смеју очекивати било какву корист од њега, а не смеју бити власници медицинске 
установе нити запослени у истој установи од које је тражено посредовање. Ле-
кар који лечи пацијента не може бити сведок (параграф 2.02. тачке 1–3. ЗОСД). 
Међутим, уколико је у питању пацијент који се већ дуже време лечи у тој устано-

5 Својевремено је Аустралија донела закон изразито кратког трајања којим је легализовано помагање у 
самоубиству, а данас слични закони постоје у Холандији и Белгији (32). Међутим, наведени закони имају 
мало сличности са орегонским Законом о смрти са достојанством.  

6 Тако, у пресуди Rodriguez Vs British Columbia (1993 – 3.S.C.R. 519 (33)) суд је заузео став да западњачка 
демократија изричито забрањује помагање у самоубиству, али и да већина америчких држава прописује 
кривичноправно кажњавање за такво поступање (34).

7 У пресуди Washington Vs Glucksberg суд је заузео становиште да појединци немају уставом загарантовано 
право да приме помоћ лекара у извршењу самоубиства, а као прилог схватању навео је девалвирање 
вредности људског живота и медицинске бриге, излагање злоупотребама и немару рањивих група 
пацијената, те сиромашних, старих и немоћних, затим подривање интегритета медицинске етике и 
професије, али и страх да декриминализација потпомогнутог самоубиства може одвести у легализацију 
недобровољне еутаназије (35–37).
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ви, тада је пожељно да сведока именује медицинска установа, као и да има одре-
ђене квалификације које је прописало Министарство за услуге (параграф 2.02. 
тачка 4 ЗОСД).

Пацијент захтев мора поставити усмено и писмено, а између дана поставље-
ног захтева и његовог извршења мора протећи најмање 15 дана. Пацијент може 
од постављеног захтева да одустане у сваком моменту, без навођења разлога за 
то, а након 15 дана мора поновити захтев усмено (параграфи 3.01. и 3.06. ЗОСД). 
Овај рок је остављен како би пацијенти имали прилику и довољно времена да 
се предомисле и да одустану од постављеног захтева. Након истека овог периода 
лекар је у обавези да понуди пацијенту да одустане, а у противном поступак по-
средовања не може бити настављен. Поновљен захтев пацијента омогућава лека-
ру да пређе у фазу преписивања одређеног медикамента, али који не може бити 
преписан док не истекне рок од најмање 48 сати од момента понављања захте-
ва (параграф 3.08. ЗОСД). Међутим, препоручује се да лекар никада не треба да 
буде субјект који ће предложити смртоносни медикамент као излаз из ове жи-
вотне ситуације (7).

Доктор који поступа у конкретном случају мора да постави дијагнозу да па-
цијент болује од смртоносне болести, као и да утврди његову способност за по-
стављање захтева и слободу воље, те да утврди да је држављанин Орегона. Према 
изричитој законској одредби, пацијент држављанство доказује поседовањем во-
зачке дозволе, потврдом о праву гласа у Орегону, доказом о поседовању сопстве-
не или изнајмљене имовине у Орегону или доказом о плаћеном порезу за проте-
клу годину, с тим што није искључена могућност доказивања држављанства и на 
неки други начин (параграф 3.10. ЗОСД). Прописивањем услова држављанства 
орегонски законодавац је избегао могућност да његова држава постане дестина-
ција за тзв. туризам смрти, као што се десило са Холандијом и Белгијом (22). Ле-
кар ће га затим информисати о дијагнози и сопственој прогнози кретања боле-
сти, те о свим ризицима који су повезани са узимањем медикамената које ће му 
преписати, али и о крајњем резултату њиховог узимања. Након тога информиса-
ће пацијента о алтернативи за лечење која није ограничена само на предану бри-
гу о њему и контролу бола који прати болест (параграф 3.01. тачке а–ц. ЗОСД). 
После овог корака лекар ће пацијента упутити на другог доктора који треба да у 
писменој форми потврди дијагнозу и мишљење првог које се тиче болести, те да, 
такође, утврди да је пацијент способан да делује слободно и добровољно (пара-
граф 3.02. тачка д ЗОСД). По потреби, овај лекар ће упутити пацијента на савето-
вање о својој одлуци (параграф 2.02. тачка е ЗОСД). Такође, приликом разговора 
са пацијентом лекар, и то како поступајући тако и консултујући, може да посум-
ња да пацијент болује од психијатријске или психолошке болести или депреси-
је, у ком случају пацијент мора бити упућен код одговарајућег специјалисте на 
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лекарски преглед (параграф 3.02. ЗОСД).8 У том случају никакав медикамент не 
сме бити преписан пацијенту док се не утврди да он не болује од психијатријске 
или психолошке болести, тачније да се не налази у стању депресије. Позитивна 
дијагноза, дијагноза да пацијент болује од неке наведене болести лекара специ-
јалисте доводи до немогућности даљег спровођења овог поступка.  

Лекар ће, такође, посаветовати пацијента да обавести о својој одлуци ужу по-
родицу, те му објаснити важност чињенице да има неког поред себе у моменту 
када буде узимао медикамент, али и о забрани узимања медикамента на јавном 
месту (параграф 3.01. тачке ф–г. ЗОСД). Међутим, одбијање пацијента да обаве-
сти породицу или немогућност да то учини неће довести до одбијања захтева за 
помоћ у самоубиству само из тог разлога. Статистички подаци показују да најве-
ћи постотак пацијената обавести породицу и/или пријатеље о својој одлуци.9 На 
крају, лекар ће посаветовати пацијента да има право да одустане од постављеног 
захтева у сваком моменту и прилици, а о истом ће га посаветовати и након ис-
тека петнаестодневног рока за подношење захтева. Овде је битна чињеница да 
без обзира на то да ли је пацијент одустао од захтева или није, он не мора да ис-
користи медикамент који је примио. Због тога се у пракси јавља незанемарљив 
број пацијената који су, на крају, ипак преминули од болести од које су боловали. 

Пре него што препише пацијенту медикамент који ће довести до окончања 
његовог живота, лекар мора да писмено верификује да је пацијент информи-
сан о свим правима, као и да употпуни законом захтевану документацију. Лекар 
мора бити сигуран да су предузети сви кораци који су законом прописани и да 
су у потпуности у складу са тим. Тек након што предузме све ове кораке лекар 
може да препише пацијенту медикамент (параграф 3.01. тачке и–к. ЗОСД). При 
томе, лекар има две могућности. Прво, он може директно преписати и дати ме-
дикамент пацијенту, укључујући и одговарајуће помоћне медикаменте усмерене 
ка смањивању пацијентове боли, издате од стране лекара који је регистрован или 
који има одређени сертификат који му дозвољава примену дрога у медицинске 
сврхе. Друго, уз пацијентову сагласност, лекар може да ступи у контакт са фар-
мацеутом кога ће информисати о преписаном медикаменту, те му доставити ре-
цепт лично или путем електронске поште. Фармацеут може на основу тога пре-
дати медикамент лично пацијенту или пуномоћнику кога је пацијент ангажовао, 
или лекару који је медикамент преписао (параграф 3.01. тачка л ЗОСД).

О сваком посредовању у самоубиству води се евиденција, јер лекар мора да 
сачини медицинску документацију конкретног случаја, у коју се уносе сви по-

8 Од почетка примене закона, на психијатријски преглед упућено је укупно 6,7% пацијената (39). 
9 Судећи према статистичким подацима од почетка примене Законa о смрти са достојанством, 94,4% 

пацијената обавестило је породицу о одлуци да на овај начин оконча живот (40).
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стављени захтеви, дијагнозе и мишљења, те докази да су пацијенту пружена сва 
обавештења и могућности, као и да су учињени сви кораци које предвиђа закон 
(41). Овде је интересантно запазити да законодавац нигде не поставља обавезу 
лекару који помогне у извршењу самоубиства пацијента да тај чин пријави одго-
варајућој здравственој државној комисији која би проверила да ли је поступак 
законски правилно спроведен, већ се његова једина обавеза састоји у томе да јој 
достави податке због сређивања статистичких података, који се објављују сваке 
године.10 Сматра се да ово нису јавни подаци који би, евентуално, били подло-
жни контроли јавности (42). Орегонски закон штити како лекара, тако и орга-
низацију у којој он ради, прописујући да он не може бити кривично, грађански 
нити дисциплински гоњен и кажњен уколико је поступао у доброј вери и у скла-
ду са законом, док се медицинска установа не може ставити под суспензију, нити 
јој се може одузети дозвола за рад и привилегије које поседује, те чланство у од-
говарајућим лекарским телима и коморама због помагања у самоубиству паци-
јента (параграф 4.01. тачке 1–2. ЗОСД). 

Према изричитој законској одредби, свако лице које без изричите сагласно-
сти пацијента преиначи захтев за медикамент, тачније сакрије га или уништи, 
као и лице које присили пацијента или утиче на његову вољу са нечасним наме-
рама како би он направио захтев за посредовање у самоубиству биће кривич-
но одговоран. Такође, кривично гоњење учиниоца ничим не ограничава његову 
грађанску одговорност за причињену штету (параграф 4.02. ЗОСД).

Статистички подаци се воде и употпуњавају за сваку годину посебно и за све 
године заједно, почев од прве године примене закона, и то по полу, годинама, 
раси, брачном стању, образовању, месту пребивалишта, врсти болести, разло-
зима за тај поступак и другим релевантним подацима. Због обима рада овде не-
ћемо детаљније образлагати статистичке податке, већ ћемо приказати само нај-
основније. Према подацима, у периоду од 1998. године до 2011. године, захтев 
за посредовање у самоубиству поднело је 935 особа, а медикамент је употреби-
ло 596 пацијената. Иначе, у целокупном посматраном периоду, од момента под-
ношења захтева до дана узимања медикамента просечно протекне 46 дана, док 
су пацијент и лекар коме је поднет захтев у односу пацијент–доктор просечно 
12 седмица (39). Из доступних података о броју извршених помагања и разлога 
који су пацијенте навели на овај корак, присталице и противници потпомогну-
тог самоубиства извлаче дијаметрално супротне закључке. Тако, његове приста-
лице истичу снажну аутономију воље и жељу за независношћу од болести као 
снажне персоналне вредности лица која су поднела захтев за помоћ при изврше-

10 За разлику од овог приступа, у европским системима, у којима је декриминализована еутаназија и 
помагање у самоубиству (превасходно Холандије и Белгије), води се евиденција која се, по извршеном 
чину, доставља Комисији која ће проверити да ли је поступак спроведен стриктно по закону. 



Вељко ТУРАЊАНИН

280

њу самоубиства, истичући исте аргументе приликом наглашавања чињенице да 
људи генерално поседују различиту психичку моћ за доношење одлука, а посеб-
но једне овакве. Међутим, опоненти овог поступка сматрају да пацијенти не би 
изабрали моменат смрти да су имали бољи медицински третман, те да кључ за 
недоношење ове одлуке лежи у побољшању медицинских услуга и смањењу дру-
штвене стигматизације, јер ће у том случају пацијенти бирати дужи живот (10). 
Такође, сматра се да ће се ова пракса окренути против сиромашних, те старих и 
слабо образованих људи (43). 

3.2.  ВАШИНГТОН

Закон о смрти са достојанством државе Вашингтон (44) изгласан је 4. новем-
бра 2008, са већином од 58% наспрам 42% гласача, а ступио је на снагу 5. марта 
2009. Закон је готово идентичан орегонском, али између ова два закона постоје и 
одређене разлике. Због те чињенице, само ћемо укратко обратити пажњу на овај 
закон, објашњавајући детаље у којима се разликује од орегонског. Тако, и према 
вашингтонском закону, захтев за посредовање у самоубиству могу поднети само 
држављани државе Вашингтон који су старији од 18 година, а којима није остало 
више од шест месеци живота, просуђујући наведено на основу мишљења два не-
зависна лекара. Малолетна лица и лица неспособна за расуђивање не могу под-
нети овај захтев (Секција 2. Вашингтонског Закона о смрти са достојанством – у 
даљем тексту: ВЗСД). Пацијента морају прегледати два независна лекара који ће 
утврдити све битне околности за тај чин, те својим налазима комплетирати ме-
дицински досије у року од 30 дана од дана подношења захтева. Услови које захте-
ва вашингтонски закон идентични су условима орегонског закона. 

Захтев за потпомогнутим самоубиством мора бити поднет два пута, и то прво 
усмено и писмено, а након истека петнаестодневног рока од подношења иници-
јалног захтева, исти мора бити поновљен усмено. Након поновног подношења 
усменог захтева, лекар је у обавези да предочи пацијенту могућност да одустане 
од поднесеног захтева, која му је доступна у сваком моменту (Секција 12. ВЗСД). 
После извршеног посредовања, у року од 72 сата мора бити састављен Сертифи-
кат о смрти, који се затим шаље локалној и државној здравственој агенцији. Ме-
ђутим, карактеристично је да локална здравствена агенција задржава код себе 
Сертификат од 30 до 60 дана пре него што га достави Државној здравственој 
агенцији. Што се тиче одредаба које одређују ослобађање од кривичног гоњења, 
али и прописивање кривичних дела у случајевима у којима нису испуњени усло-
ви за лекарско помагање у извршењу самоубиства, оне су идентичне онима из 
орегонског закона.

Судећи према статистичким подацима за две године за које су сређени пода-
ци, број посредовања у извршењу самоубиства благо је порастао у 2010. годи-
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ни, у којој је забележено 87 издатих рецепата, у односу на 2009. годину, у којој су 
издата 63 медикамента, мада овакав податак још увек неће бити од веће важно-
сти док се не среде подаци за 2011. годину зато што је Закон о смрти са достојан-
ством почео да се примењује тек у марту 2009. године. Међутим, овде је важно 
нагласити чињеницу да је од 87 пацијената из 2010. године 51 преминуо тако што 
је искористио преписани медикамент, док је 15 пацијената преминуло од боле-
сти од које су боловали, дакле, без узимања медикамента. Затим, за шест паци-
јената још увек се не зна тачан узрок, док се не обраде подаци (45). Ситуација је 
слична и у претходној години, у којој је узимањем медикамента преминуло 36 
људи, док је седам пацијената преминуло од болести (46). Овде је незаобилазно 
споменути и дужину трајања односа лекар–пацијент, при чему је највећи посто-
так између три и 24 седмице (51% и 52%), а затим следи трајање односа које је 
дуже од једне године (36% и 39%), те између 25 и 51 седмице (12% и 9%) (Was1).

3.3.  МОНТАНА 

Након доношења пресуде Врховног суда Монтане Baxter Vs State 31. 12. 2009.11 
Монтана је постала трећа америчка држава у којој је препознато право пацијен-
та на помоћ у самоубиству, јер према схватању суда не постоји друштвена опа-
сност уколико тешко оболели пацијент затражи помоћ у окончању свог живота, 
те да Закон о правима смртно болесних пацијената (48–49)12 не забрањује да ле-
кар (који у том случају не подлеже кривичној одговорности), на изричит захтев 
пацијента, може помоћи у његовој намери (50). У поменутој пресуди суд је зау-
зео становиште да су „уставна права у Монтани право на приватност и људско 
достојанство, који, узети заједно, установљавају право пацијента у терминалној 
фази болести да оконча свој живот са достојанством, под условом да је спосо-
бан за доношење такве одлуке“ (51). У пресуди је, такође, напоменуто да паци-
јентово право на достојанствену смрт укључује заштиту његовог лекара од кри-
вичног поступка, који би се евентуално могао повести против њега. Ова судска 
пресуда учинила је уставним лекарску помоћ у извршењу самоубиства пацијен-
та, али, за разлику од Орегона и Вашингтона, у Монтани још увек не постоји за-
кон којим би се регулисало искључиво ово питање. Међутим, доношење таквог 
закона сада је постало ургентно питање, јер, према издвојеном мишљењу у пре-

11 Baxter v. State of Montana, 2009 MT 449. Роберт Бакстер је био 75-годишњи возач камиона у пензији, који је 
боловао од леукемије, те је прошао више хемотерапија, али се његово стање није побољшавало. Лекари су 
му прогнозирали болест пуну патњи и агоније. Када је његово стање постало неподношљиво, Бакстер се 
обратио за помоћ лекарима тражећи да му препишу медикамент који би му окончао муке, али су лекари 
његову молбу одбили, што је довело до спора пред судом. Роберт Бакстер није дочекао доношење одлуке у 
своју корист, а која је преокренула законодавчев поглед на ово питање (12, 47).  

12 Будући да овим законом није регулисано само потпомогнуто самоубиство, очекује се доношење закона 
сличног орегонском и вашингтонском, којим ће бити регулисана искључиво лекарева помоћ у окончању 
пацијентовог живота (48). Међутим, више о противаргументима видети у неведеном документу (49).
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суди, ово право није ограничено искључиво на лекара (52–53). Закон би, са једне 
стране, заштитио права лица која траже помоћ у самоубиству, док би, са друге, 
заштитио друге „рањиве“ пацијенте од злоупотреба због недовољно регулисаног 
правног стања. Такође, у недостатку законске регулативе граница између дозво-
љеног и недозвољеног може бити, и јесте, замагљена. У међувремену, примењује 
се наведени Закон о правима смртно оболелих пацијената.

Као што је случај у две претходно наведене америчке државе, пацијент мора 
у овом случају бити држављанин Монтане,13 затим, мора бити пунолетан и спо-
собан да донесе такву одлуку (од које, наравно, може одустати у сваком момен-
ту), те попунити и потписати формулар који представља његов захтев. Међутим, 
основна разлика између закона Монтане и закона држава Орегон и Вашингтон 
лежи у чињеници да у Монтани пацијент не мора бити у терминалној фази боле-
сти, у стадијуму да до окончања живота по мишљењу лекара нема више од шест 
месеци, а какво решење је заступљено у друге две америчке државе. Такво огра-
ничење у овој држави не постоји, већ је довољно да пацијент болује од смрто-
носне болести.14 Будући да се ради о потпуно новом законском погледу на пот-
помогнуто самоубиство, још увек не постоје сређени статистички подаци о том 
питању у Монтани.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Помагање у самоубиству се у последње време јавља као све чешћа тема у ди-
скусијама, захваљујући развоју лекарски потпомогнутом самоубиству у поједи-
ним упоредним законодавствима. У Србији је помагање у извршењу самоуби-
ства предвиђено као кривично дело, а још увек се не прави разлика по томе да ли 
се као помагач јавља било које лице или лекар. У Немачкој, насупрот овоме, по-
магање у самоубиству није инкриминисано као кривично дело. У Сједињеним  
Америчким Државама постоји слично законско решење када су у питању лека-
ри. Реч је о ситуацији када лекар помогне пацијенту у извршењу самоубиства на 
тај начин што му препише одговарајући медикамент који доводи до пацијентове 
смрти. Наиме, деведесетих година 20. века широм америчког континента запо-
чете су кампање са циљем доношења закона којим би лекару било дозвољено да 
помогне пацијенту који се налази у терминалној фази болести да изврши самоу-
биство. Револуционарни Закон о смрти са достојанством, јединствен у свету, до-
нет је у Орегону 1994. године, а четрнаест година касније и у држави Вашингтон. 

13 Међутим, постоје и схватања да нигде није јасно одређено да пацијент мора бити држављанин Монтане, 
што би могло представљати проблем у практичном спровођењу овог поступка. Такође, као потенцијални 
проблем јавља се непостојање захтева за другим доктором који ће потврдити дијагнозу првог (53).

14 Ова питања регулисана су у IX и X поглављу Закона о правима смртно оболелих пацијената.
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Последња, за сада, северноамеричка држава у којој лекарски потпомогнуто са-
моубиство није више кривично дело је Монтана, у којој је путем судске одлуке, 
која поводом овог питања представља прецедент, препознато право пацијента у 
терминалној фази болести на достојанствену смрт. Међутим, доношење закона 
којим би се ближе дефинисала и регулисала ова осетљива област лако подложна 
злоупотребама представља нужност у Монтани.

Основни принцип на коме се заснива овај поступак јесте дозволити паци-
јенту право на самоопредељење, а истовремено заштитити сва његова права као 
пацијента и њега самог од могућих злоупотреба. На основу тога, законским тек-
стовима у Орегону и Вашингтону децидирано су постављена правила којих се 
морају придржавати сви субјекти који су на било који начин умешани у посту-
пак, почев од пацијента и поступајућег лекара до сведока потписивања захтева. 
Првенствено, постављени су услови који морају бити испуњени на страни паци-
јента, почев од неопходности постојања пунолетства и неизлечиве болести чије 
је наступање неизбежно у року од шест месеци до његове воље да живот окон-
ча достојанствено, а која се изражава у усменом и писменом захтеву поставље-
ном свом лекару. Доктор мора испунити читав низ услова како би се могао спро-
вести овај поступак, а у кључној фази када пацијент писменим путем изражава 
захтев морају присуствовати два непристрасна и независна сведока. Међутим, 
и након што се предузму сви наведени кораци и доктор изда пацијенту медика-
мент, до узимања медикамента не мора да дође, већ пацијенти у одређеном бро-
ју случајева ипак премину од болести од које су боловали и услед чега је и дошло 
до предузимања читавог описаног поступка. Анализирани статистички подаци 
указују на то да овакви закони све више заживљавају, те да постепено доводе до 
декриминализације лекарске помоћи у самоубиству и у другим северноамерич-
ким државама.
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ASSISTED SUICIDE, WITH THE SPECIAL REGARD  
ON THE PHYSICIAN-ASSISTED SUICIDE

SUMMARY

Assisted suicide is a felony whose manner of incrimination or non-incrimination varies 
from country to country, regardless of which continent it is. In the last few years, we 
pay especially attention on this form of suicide, in the years when it is actualized phy-
sician-assisted suicide. Medical services include a wide range of services that exist in 
the modern era of humankind. At the end of XX century and on, the beginning of XXI 
century in the United States is actualized the specific medical service, known as physi-
cian-assisted suicide. In this article, the author deals with this kind of service. The issue 
of mercy killing and debate of its legalization does not subside for many years, breaking 
through different kinds of legislative solutions, whereby on the road to decriminaliza-
tion of this form of murder in the United States emerged physician assisted suicide as 
some kind of transitional form. The author in this article, on the first place, considers 
assisted suicide in the legislation of the Republic of Serbia and in the German and 
American legislations. In the United States, we have a large discussion about decrimi-
nalization of the physician-assisted suicide. According to some legislation solutions, a 
doctor who helps a patient, who is in the terminal phase of the disease, in committing 
suicide, is not a criminally responsible. After a defeat in a vote of the law in the some 
states, the first U.S. legislation which legalized assisted suicide was Oregon, where was 
created a unique law on death with dignity in the world. Entrenching this law contrib-
uted to the decriminalization of physician assisted suicide in Washington, and then 
in Montana. The author during processing these legislations primarily explains and 
elaborates the appropriate provisions of law, and then presents some specific data on 
completed assisted suicide. 
Кey words: assisted suicide, physician assisted suicide, Serbia, Germany, United States, 
physician, patient, and statistics
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Сажетак: У раду аутор разматра улогу моралне панике у процесу појачавања 
девијације, тј. криминалитета. Након уводног разматрања у коме је дефиниса-
на морална паника, пре свега, у контексту медијског приказивања криминали-
тета, анализиран је појам појачавања девијације који представља процес који 
се објашњава кроз концепте примарне и секундарне девијације. За разумева-
ње појачавања девијације у оквиру моралне панике, неопходно је размотрити 
и концепт спирале девијације коју је осмислио теоретичар Стенли Коен. Спи-
рала девијације спроводи се кроз фазе и завршава се потврђивањем стереоти-
па. Аутор посебно разматра улогу медија у процесу појачавања девијације. У 
том смислу, истакнута је важност бављења феноменима стигматизације и ети-
кетирања који су често присутни у медијском извештавању о криминалитету. 
На крају је указано на медијско извештавање о криминалитету које обилује 
стереотипима, па је за разумевање процеса појачавања девијација значајно 
проучити механизме настанка и одржавања стереотипа криминалаца.  
Кључне речи: морална паника, медији, девијација, криминалитет, појачава-
ње девијације (криминалитета), стигматизација, етикетирање, стереотип 
криминалца

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Морална паника се може дефинисати кроз навођење етапа у којима се она 
одвија. На почетку процеса настанка моралне панике неко или нешто се дефи-
нише као претња вредностима или интересима коју затим медији приказују у 
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лако препознатљивој форми (1). Вредности или интереси морају бити општи по 
својој природи јер морална паника настаје на колективном нивоу, погађа оно што 
је заједничко већини људи. Претња је усмерена према нечему што се сматра све-
тим или изузетно важним за друштво. Та претња и њени узрочници доживљавају 
се као зли „народни демони“ и они буде снажно осећање правичности (1).

Форма у којој медији приказују ту моралну претњу треба да испуни све оне 
захтеве које медијске организације установљавају као правила производње ве-
сти. Као резултат таквог медијског приказивања долази до наглог пораста забри-
нутости јавности која потом доводи до реакције власти или оних који утичу на 
стварање јавног мњења. На крају процеса паника се повлачи или резултира дру-
штвеним променама (1). 

+Последице моралне панике погађају и оне који су у том процесу означени 
као кривци за неприхватљиво понашање, без обзира на то да ли се ради о не-
ком девијантном акту или је у питању кривично дело. Свако учињено кривично 
дело или девијантно понашање требало би да буде санкционисано на адекватан 
начин. Међутим, реакција јавности у виду моралне панике може представљати 
тежу санкцију за учиниоце од изречене кривичне санкције или неформалне ре-
акције средине у којој се девијантни акт догодио. Та реакција не погађа само кон-
кретног учиниоца неког кривичног дела, девијантног акта. Она је свеобухватна 
јер може утицати и на све припаднике одређене друштвене заједнице којој и учи-
нилац припада, као и на однос остатка друштва према припадницима те означе-
не заједнице.

Морална паника може довести до појачавања девијације (криминалите-
та) код особа које су у процесу медијске реакције означени као девијанти (кри-
миналци). Феномен појачавања девијације првобитно је описао Едвин Лемерт 
(Edwin Lemert), а након њега и Стенли Коен (Stanley Cohen) помоћу тзв. спира-
ле појачавања девијације. Улога медија у том процесу је пресудна и она се одви-
ја на начин који подразумева такво извештавање које доводи до стигматизације 
и етикетирања особа које су на почетку означене као девијанти (криминалци). 
Крајњи циљ јесу формирање и учвршћивање стереотипа криминалца чиме се и 
процес појачавања девијације (криминалитета) завршава.

1. ПОЈАМ ПОЈАЧАВАЊА ДЕВИЈАЦИЈЕ

Појачавање девијације представља процес који се најбоље може објаснити 
концептом примарне и секундарне девијације који је осмислио Едвин Лемерт. 
Према Лемерту, примарна девијација подразумева повреду норми или вршење 
кривичних дела који имају слаб утицај на учиниоца, па се самим тим и брзо за-
борављају (2). Девијације остају примарне или симптоматичне и ситуационе све 
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док су рационализоване или уређене као функције друштвено прихватљиве уло-
ге (3). То су углавном нека лакша кривична дела или девијантна понашања која 
представљају изоловане инциденте. Конзумирање опојних дрога које се догоди-
ло једанпут, или, евентуално, највише неколико пута, могло би да представља 
пример Лемертове примарне девијације, под условом да та особа није тим пово-
дом била ухапшена.

Насупрот примарној, секундарна девијација постоји онда када вршење неког 
кривичног дела или девијантног акта привуче пажњу органа формалне социјал-
не контроле. То је моменат када се ставља негативна етикета на тог конкретног 
појединца који почиње да реорганизује своје понашање и личност у складу с по-
следицама извршеног дела (кривичног или девијантног) (2). Лемерт је сматрао да 
секундарна девијација постоји онда када нека особа почне да користи своје деви-
јантно понашање или на њему засновану улогу као средство одбране, напада или 
прилагођавања отвореним и прикривеним проблемима који су створени консе-
квентном друштвеном реакцијом према њему (3). Пример особе која повреме-
но конзумира опојне дроге, наведен у контексту објашњења примарне девијаци-
је, могао би да буде и другачији. Уколико би се догодило да полиција ухапси ту 
особу због поседовања опојне дроге, процес појачавања девијације био би по-
кренут. Добио би етикету девијанта/криминалца, такође, наркомана, што би мо-
гло да значи да ће његово будуће понашање бити знатно одређено том чињени-
цом. Можда та особа првобитно није имала намеру да настави са конзумирањем 
дроге, али је након сусрета с полицијом и осталим актерима формалне контроле 
променила своје понашање, прихватајући себе као криминалца и наркомана при 
томе удружујући се са „сличним“ појединцима.  

На сличан начин су и многи други теоретичари објашњавали процес поја-
чавања девијације. Френк Таненбаум (Frank Tannenbaum) je овај процес назвао 
драматизација зла. Он је сматрао да тај процес има значајнију улогу у настан-
ку криминалца него можда било које друго искуство. Таненбаум је особу која је 
етикетирана као криминалац упоредио с предметом описаним као живо биће. 
Хауард Бекер (Howard S. Becker) је на сличан начин приметио да је искуство хап-
шења и јавног етикетирања као девијанта кључни корак који води девијантној 
каријери са значајним последицама по будуће понашање појединца, као и на на-
чин на који ће та особа сама себе доживљавати (4).

Редослед интеракција које воде секундарној девијацији изгледа овако: 1. при-
марна девијација; 2. друштвено кажњавање; 3. даља примарна девијација; 4. 
строже кажњавање и одбацивање; 5. даља девијација, обично праћена неприја-
тељством и озлојеђеношћу које се усмеравају на оне који кажњавају; 6. прелазак 
критичног степена толеранције, изражена у формалној акцији жигосања деви-
јантне особе од стране заједнице; 7. јачање девијантног понашања као реакција 
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на жигосање и казне; 8. ултимативно прихватање девијантног друштвеног стату-
са и напори на прилагођавању на основу улоге новоприкљученог члана групе (3).   

Секундарна девијација може постојати на два нивоа, општем (друштвеном) и 
посебном (индивидуалном). Секундарна девијација, секундарни криминалитет 
је у оба случаја резултат процеса појачавања – амплификације. На друштвеном 
нивоу појачавање значи да што је више понашања оцењено неприхватљивим, то 
је број кршења забрана већи, а друштво је мање расположено да их толерише (5). 

Појачавање се на индивидуалном плану огледа у цикличном процесу у коме 
после примарне девијације (криминалитета) и кажњавања, у свакој новој фази, 
друштво све више онемогућава девијанту (преступнику) повратак међу конфор-
мисте, учвршћујући његов одступајући идентитет, кажњавајући га сваки пут све 
теже јер се ради о рецидивисти (3). Успешно окончан процес појачавања на ин-
дивидуалном нивоу представља почетак криминалне каријере. У толикој мери 
је учвршћен преступнички идентитет појединца да се тешко може очекивати 
повратак на старо нарочито када се има у виду саучеснички допринос медија у 
томе. 

1.1. СПИРАЛА ПОЈАЧАВАЊА ДЕВИЈАЦИЈЕ (СТЕНЛИ КОЕН)

Коенова изворна студија о феномену моралне панике, у којој је као пример 
користио сукоб мотоциклиста и рокера (mods and rockers), који се догодио на Ус-
крс 1964. године у Брајтону, приморском месту у Енглеској, довела га је до разво-
ја процесуалног модела раста девијантности, који се може објаснити навођењем 
фаза кроз које се манифестује (1).

Прва фаза подразумева друштвено дефинисање почетног проблема (initial 
problem). У Коеновом примеру тај проблем произлази из структурног и култур-
ног положаја адолесцената, припадника радничке класе (6). Прва фаза је кључ-
на јер се у њој доноси одлука ко ће добити статус „друштвеног проблема“. Да би 
се разумео начин на који се одређује, треба утврдити шта представља конфор-
мистичко, али и неконформистичко понашање у неком друштву. Све оно што 
представља неконформистички стил понашања и живљења може бити изабра-
но да буде тај почетни проблем у спирали појачавања девијације. Конформисти 
у неконформистима виде девијанте (у неким случајевима и криминалце), особе 
које својим понашањем долазе у сукоб с доминантним друштвеним групама (3), 
и у тој интеракцији добијају статус иницијалног проблема. Одређене друштвене 
групе се тако унапред означе као проблематичне и у многим случајевима њихо-
ви припадници су млади. Коен је анализирао проблем мотоциклиста и рокера, а 
у данашње време под лупом су, на пример, групе навијача, па се у том смислу не 
прави разлика између оних који су већ правили проблеме и оних који нису. Не-
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колицина проблематичних ће послужити као оправдање да сви постану „про-
блем“. Сви су једнаки јер се сви третирају као проблем.

Друга фаза се надовезује на прву. Уколико имамо проблем, предузећемо ко-
раке у правцу његовог решавања. Како решити замишљени проблем у Коеновом 
примеру и овај наш са навијачима? Почетно решење, као друга фаза спирале де-
вијације, односи се на појаву друштвеног лепљења етикете девијантности на све-
му што представља манифестацију мотоциклиста и рокера или навијача. Другим 
речима, делатност и стил споменутих група добија етикету девијантности (3). То 
би значило да ће у главама многих људи слика обичних навијача, с обележјима 
клуба за који навијају, који су кренули на фудбалски стадион, како би подржа-
ли свој омиљени тим, бити неприхватљива и третираће се као израз девијант-
ног стила. То лепљење етикете дешава се тако што медији изаберу причу и изве-
штавају о њој селективно у складу с новинарским правилима о извештавању (7).

Коен је трећу фазу назвао друштвена реакција. Ова фаза наступа онда када се 
догоди неки инцидент у којем су учесници чланови неке унапред означене про-
блематичне групе. Такође, у овој фази медији имају кључну улогу јер својим из-
вештавањем о проблематичном догађају доприносе искривљеној и погрешној 
перцепцији јавности о томе шта се догодило. Погрешно представљање проблема 
може довести и до искривљења дугорочних вредности и интереса (1). 

Спирала девијације показује нам да се читав процес не завршава експлоата-
цијом одређеног догађаја, као што је инцидент у Брајтону или немири на одре-
ђеној утакмици. Једном покренута морална паника активира све друштвене ме-
ханизме који доприносе развијању процеса сензитивизације, драматизације и 
ескалације проблема. Коен је ову фазу назвао операција културе контроле, ек-
сплоатација и стварање стереотипа (6). У спровођењу ове фазе учествују мно-
ги актери. Осим медија, ту су многи представници цивилног друштва, разни 
стручњаци, невладине организације, интересне групе, као и представници орга-
на формалне социјалне контроле. Њихов допринос учвршћивању проблема де-
вијантности је веома важан.

Следећа, пета фаза, представља одговор оних који су били обухваћени про-
цесима сензитивизације и драматизације. Уместо смиривања, догађа се појача-
вање девијације и поларизација (6). Повећавање стварне и перцепиране деви-
јантности дешава се као резултат прихватања новог статуса „народних демона“ 
од стране означене групе који тако почињу да личе на „чудовишта“ која су меди-
ји створили (7). Изоловани од конвенционалног друштва, означени појединци 
могу себе идентификовати као чланове те одбачене групе и могу се закључати у 
девијантност. Они се окрећу другима који су на сличан начин означени, траже-
ћи подршку и друштво. У овој фази припадници девијантних група највише су 
удаљени од конформиста захваљујући покренутој спирали појачавања девија-
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ције. Нарочито је опасно када су означени малолетници. Ако верују да их други 
посматрају као антисоцијалне и проблематичне особе, почеће да изражавају ста-
вове и играју улоге који подржавају такву претпоставку; они ће очекивати да по-
стану сумњиви и након тога одбачени (2). Малолетници су посебно осетљиви на 
то како их родитељи доживљавају. Уколико су родитељи отуђени од своје деце, 
њихово негативно означавање смањује код њихове деце способност самопосма-
трања, а повећава делинквенцију (2). 

Појачавање девијације конформистима погрешно служи као потврда почетне 
тезе о иницијалном проблему који се мора решавати агресивним путем. Потвр-
ђивање почетне тезе доводи и до учвршћивања стереотипа који је започет још у 
трећој фази (друштвена реакција). Потврђивање стереотипа значи да је теорија 
доказана (1). Након тога следи бурна реакција на различитим нивоима. Јавност 
захтева заштиту и строже кажњавање девијаната зато што је селективно и наду-
вено извештавање повећало ниво страха и нетолеранције. Такође, политичари 
ради постизања политичких поена могу постати „заступници“ интереса већине 
грађана изражавајући значајну забринутост и у том смислу могу тражити усва-
јање нових законских решења или измену постојећих. На крају и полиција реа-
гује на захтеве јавности и политичара тако што примењује стратегију „нулте то-
леранције“ (7).

Спирала појачавања девијације описује шта се дешава када друштво стави 
ван закона одређену групу. Како се дешава ескалација негативне друштвене ре-
акције и повећава изолација „девијаната“, тако ти исти означени припадници 
„девијантне“ групе постају све више криминални. Ипак, без обзира на могућ-
ност дуготрајног одвијања конкретне спирале девијације, недељама или месе-
цима, никада се не дешава да измакне контроли (7). Она се увек одвија по неком 
утврђеном редоследу и траје онолико времена колико је интересантна и корисна, 
углавном онолико колико траје морална паника из које је произашла. После из-
весног времена појавиће се нова морална паника која ће заменити стару, а исто-
времено ће и јавност изгубити интересовање за појачану девијацију. Престанак 
заинтересованости свакако не значи да се она неће поново јавити у неком тре-
нутку с неким новим, медијски интересантним, догађајем. 

Иако је проблематику спирале појачавања девијација Коен обрадио пре више 
од четири деценије, та анализа је и даље актуелна. Као у случају мотоциклиста и 
рокера, и данашње спирале појачавања девијације одвијају се на исти начин, али 
с једном разликом да су брже и жустрије него раније (8).

Коенова спирала појачавања девијације отвара низ питања у вези с улогом 
медија у том процесу, која завређују да буду посебно анализирана. У том смислу, 
у наставку ће детаљније бити обрађена проблематика стигматизације и етикети-
рања, као и феномен стварања стереотипа криминалца. 
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2. УЛОГА МЕДИЈСКЕ МОРАЛНЕ ПАНИКЕ У ПРОЦЕСУ ПОЈАЧА-
ВАЊА ДЕВИЈАЦИЈЕ

Одвијање појачавања девијације у фазама помоћu медијске моралне панике 
ствара последице у виду етикетирања, стигматизације и стварања стереотипа 
криминалаца. Поједини представници теорија друштвене реакције бавили су се 
споменутим феноменима, а и бројна истраживања потврдила су постојање везе 
између неадекватног и пренаглашеног медијског извештавања о криминалитету 
и појава које се овде анализирају.

Стигматизација и етикетирање су последице моралне панике које се морају 
заједно разматрати. Тешко би се могло замислити одвијање процеса стигматиза-
ције без етикетирања и обратно. Етикетирање неке особе или групе предузима 
се, пре свега, са циљем њене стигматизације које, са друге стране, не може посто-
јати уколико се претходно та одређена особа или група не означи, етикетира као 
девијант/на или криминалац/криминална. Стварање стереотипа је често пове-
зано с процесима стигматизације и етикетирања, али је могуће и да изостане, да 
се развија посебним путем. У свим овим случајевима улога медијског извешта-
вања је веома важна.

2.1.  СТИГМАТИЗАЦИЈА И ЕТИКЕТИРАЊЕ

Да би неко дело било криминално (различито од штетног, неморалног, анти-
социјалног и сл.), треба да буде означено или етикетирано као такво. То подра-
зумева инкриминисање таквог дела као први корак (9). Поред кривичноправног 
регулисања, потребно је да буде испуњен још један услов како би се то дело тре-
тирало као криминално. Након откривања дело треба да буде означено као кри-
минални акт и од стране грађана и/или органа формалне социјалне контроле. То 
би подразумевало да откривање дела добије своју јавну „потврду“. У том смислу, 
могућа су три сценарија, при чему су два посебно интересантна јер подразумева-
ју медијско учешће. У првој варијанти, захваљујући, пре свега, одговарајућем ме-
дијском извештавању, јавност и грађани убеђени су у постојање кривичног дела 
и очекују адекватну реакцију правосудних органа. Међутим, за разлику од њих, 
тужилаштво и/или суд немају такво мишљење, па јавно етикетирање не добија 
званичну потврду. У другом случају, јавно мњење и правосудни органи деле исто 
мишљење по питању постојања дела, што значи да је процес етикетирања успе-
шно завршен. Трећа варијанта односи се на она кривична дела која нису медиј-
ски интересантна. У овом последњем случају, донета је правноснажна пресуда 
која утврђује постојање кривичног дела, али медији не извештавају о томе. По-
ложај осуђеног лица је у последњем случају најповољнији јер је круг лица која су 
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упозната с тим ипак ограничен, за разлику од осталих варијанти. У првом случа-
ју, нема кривичне пресуде, али јавно етикетирање ипак постоји. 

Стигматизација се надовезује на етикетирање и представља последицу успе-
шно прилепљене етикете. Она представља пропратне ефекте негативног етике-
тирања. Ти пропратни ефекти манифестују се на начин како означена особа себе 
доживљава, као и на њену друштвену интеракцију (2).

Етикетирање је често селективно јер неће сви учиниоци кривичних дела бити 
означени као такви. Нема етикетирања уколико само дело никада не буде откри-
вено или ако изостане кривично гоњење. Уколико изостане етикетирање, без об-
зира на разлог, изгледаће као да се ништа није догодило. У том случају, једино са-
вест тих „срећника“ може учинити нешто у процесу заслуженог кажњавања. У 
том смислу, треба споменути идеју реинтегративног постиђивања и истоимену 
теорију чији је творац аустралијски криминолог Џон Брејтвејт (John Braithwaite) 
(3). За њега је постиђивање есенцијални чинилац одговорности лица која крше 
(кривичне) законе јер је савест, код већине људи, много делотворније средство 
за контролу недоличног понашања од казне. То би значило да ће грижа савести 
после извршеног дела код добро социјализованог појединца произвести анкси-
озност која санкционише свако лоше дело (за разлику од органа гоњења који не 
открију и не докажу свако), санкција наступа без одлагања (код суда, могу про-
ћи године) и, што је још важније, савест делује и пре извршеног дела, а кривичне 
санкције тек после тога (3). Уколико бисмо проблематику селективног етикети-
рања и кажњавања посматрали кроз призму овог теоријског приступа, утолико 
не би било важно што је неко избегао јавно означавање када ће савест већ „ка-
знити“ тог појединца ефикасније од било које званичне казне. Остаје проблем 
оних који нису имали толико среће јер је етикетирање агресиван чин, а кажња-
вање подразумева примену силе и повређивање, чиме се још више повећава не-
пријатељство између етикетираних и оних који се налазе на супротној страни 
(оштећени, жртве дела, органи формалне социјалне контроле, као и друштво у 
целини). Такође, симултани ефекти етикетирања и кажњавања појачавају осе-
ћаје изолације и изгубљености (2). Указивање на овај негативни аспект јавног 
етикетирања представља важан допринос ове теорије, али би се њене поставке 
могле применити и када је у питању медијско извештавање. Ако је позивање на 
савест делотворнији механизам кажњавања од кривичног гоњења и кажњава-
ња у кривичном поступку, онда би медији могли да искористе то сазнање изве-
штавајући о појединим случајевима који изазивају велику пажњу јавности. Како 
би остварило своју сврху, медијско позивање на савест потенцијално одговор-
них требало би да буде одвојено од питања кривичне одговорности. Имајући у 
виду реалност медијског извештавања о криминалитету (и другим друштвено 
важним темама), постоји оправдана сумња да би се то могло реализовати. 
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 Надовезујући се на претходну расправу, треба размотрити још једно важно 
питање у вези са селективним етикетирањем. Због чега неко избегне лепљење 
етикете криминалца? Многи фактори утичу на то и у том смислу је важно ис-
траживање тамне бројке криминалитета, анализа разлога који доводе до тога да 
нека дела и/или неки учиниоци остану скривени (5). Теорија етикетирања ука-
зује на то да неки људи и нека понашања имају више шансе него други/а да буду 
етикетирани као девијантни/а (криминални/а) (4). 

Јавна осуда игра значајну улогу у процесу етикетирања. Осуда се често доноси 
у виду „церемоније“ у којем се идентитет појединаца званично трансформише. 
Тако појединци добијају етикету: „ментално болесних“, „силоватеља“ или „зло-
стављача деце“. То етикетирање одвија се у производњи сталних записа, попут 
кривичне пријаве, оптужнице, пресуде или одговарајућих медијских садржаја, 
тако да се означени појединац ритуално одваја од своје постојеће легитимне по-
зиције у друштву и поставља на друго место изван света који чине добри грађа-
ни. У теорији (Harold Garfinkle) та трансакција, која производи неповратну, трај-
ну етикету, назива се успешна церемонија деградације (2).

Процес етикетирања представља манифестацију моћи доминантних и израз 
маргинализације инфериорних појединаца и група. Уколико доминантне дефи-
ниције одређују шта ће бити девијантно, онда би то значило да конвенционал-
не друштвене институције не служе својој сврси, да контролишу девијантност, 
већ је, насупрот томе, стварају. Посматрајући ствари с ове тачке, долазимо до за-
кључка да девијантност није резултат неуспеха система друштвене контроле, већ 
његовог успеха (8). Садржина и облик кривичног права дефинисани су вредно-
стима оних који владају, што не мора да представља објективни стандард морал-
ног вођства (2).

У процесу стигматизације, посебан значај придаје се поступцима органа кри-
вичног правосуђа јер кривична пресуда, а можда још више кривични прогон 
може аутоматски и ретроспективно знатно утицати на идентитет личности јер 
је кривични поступак церемонија статусне деградације (3). Због чињенице да је 
стигматизација интерактиван процес, многи представници теорије етикетира-
ња сматрају да су органи формалне социјалне контроле (полиција, судови и за-
творске установе) криви за формирање криминалне каријере код особа које про-
ђу кроз њихов систем. То значи да споменуте институције производе стигму која 
наноси штету појединцима који покушавају да се промене (2). Хапшење, при-
твор и издржавање затворске казне имају ироничан ефекат на појачавање де-
вијације тако што генеришу код појединаца девијантну слику о самом себи (4).  

Етикетирање и стигматизација имају тенденцију да из корена промене ком-
плетну личност појединца. Јавно створена слика одређене особе прати је у сто-
пу и одређује не само живот означеног појединца већ и однос других људи пре-
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ма њему. Људи реагују на етикету и оно што она представља уместо да обрате 
пажњу на актуелно понашање означене особе. Доминација етикете доводи и до 
поновног посматрања и поновне евалуације комплетне прошлости етикетиране 
особе како би се она уклопила у створену слику о њој, чиме се изврће наопачке 
живот означеног. Тај процес се назива ретроспективно читање (2). Овај процес 
подразумева значајну улогу медија који прилагођавају извештавање о етикети-
раном појединцу, вођени унапред идејом да га у свим могућим аспектима пре-
ђашњег живота представе у негативном светлу, што би се логично уклопило с 
успешно залепљеном етикетом. Уобичајени образац медијског извештавања о 
осумњиченима или окривљенима за неко кривично дело, нарочито када су тежа 
дела у питању (убиство, силовање, и сл.), подразумева „копање“ по прошлости 
тих особа и обавезно проналажење детаља који су још тада несумњиво указива-
ли на то да ће етикетирани постати убица или силоватељ. То би значило да ми, у 
ствари, захваљујући ретроспективном читању, можемо да разумемо његово са-
дашње понашање, вршење кривичних дела, па самим тим изведемо закључак о 
тачности залепљене етикете (2) и да на тај начин затворимо круг. 

На крају би се могло закључити да се етикетирање и стигматизација спрово-
де хаотично, без неког посебног правила и у зависности од околности конкрет-
ног случаја. Претпоставка је да јавност одговара на понашање особе неформал-
но и на неорганизован начин. Ипак, постоје и изузеци од претходно наведеног 
који се догађају ако је конкретна особа дефинисана као припадник јасно одређе-
не категорије (3). Јавно „препознавање“ криваца међу припадницима одређене 
друштвене групе је манифестација коришћења стеротипа криминалаца. Медиј-
ско извештавање о криминалитету обилује стереотипима, па је за разумевање 
процеса појачавања девијација значајно проучити механизме настанка и одржа-
вања стереотипа криминалаца.

2. 2.  СТВАРАЊЕ СТЕРЕОТИПА КРИМИНАЛАЦА

Истраживање улоге медија у процесу појачавања девијације подразумева и 
разматрање стереотипа. У студијама медија и културе, стереотипи су најважни-
ји начин представљања друштвених група на основу поновљених елемената, као 
што су изглед и понашање, због тога што илуструју кључне односе моћи и ста-
вове према категоријама људи у неком посебном друштву у датом времену (10).

Већина људи заснива своје ставове о многим друштвеним питањима и људи-
ма с којима долазе у контакт на основу стереотипа. То је уједно и лакши начин за-
кључивања о људима уместо пажљивог и детаљног промишљања у сваком кон-
кретном случају. Теса Перкинс (Tessa Perkins) дефинише стереотип као групни 
концепт (какав једна друштвена група има о другој) који је заснован на „инфе-
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риорном процесу расуђивања“ (процес који је донекле потпуно ирационалан). 
У том смислу, поставља се питање до које мере друштвене групе свесно усвајају 
стереотипне ознаке да би себе идентификовале, и до које мере медији управљају 
овим намерним чином комуникације или га увеличавају (10).

Стереотипи су увек повезани с питањем представљања. Израз стереотипи-
зирање значи непрекидно понављање извесних представа о одређеним групама 
људи у медијима. То укључује узимање лако схватљивог скупа карактеристика 
или особености за које се сматра да припадају некој групи из чега се онда ствара 
репрезентативна одлика целе групе. Ове поједностављене представе о људској 
појави, карактеру и уверењима добијају званичан статус током година понавља-
ња у медијима, као и у алузијама у оквиру свакодневног говора (10).

Феномен стереотипа криминалаца подразумева да постоје одређене катего-
рије људи који се због неких својих карактеристика, обично због припадности 
одређеној друштвеној групи, често препознају као највероватнији извршиоци 
одређених кривичних дела. Стереотип изазива одбојност код виших друштве-
них слојева, развија код њих осећање угрожености од таквих лица и потребе за-
једничке борбе против њих (5). Та заједничка борба изражава друштвену функ-
цију стереотипа. Они увек имају неку функцију, не настају и не одржавају се 
без разлога, на неки начин имају карактер средства за „преживљавање“ оне дру-
штвене групе која их користи. У зависности од моћи коју поседује та друштве-
на група, зависи и ефекат коришћења стереотипа. Они чине да доминантна гле-
дишта изгледају као „природна“ или „нормална“, а не као резултат систематског 
процеса конструисања. Због своје селективности, они су нетачни и представља-
ју извор друштвеног угњетавања (10).

 Денис Чепмен (Denis Chapman) је сматрао да велики део литературе о крими-
налу и делинквенцији обилује стереотипима у смислу да аутори приступају су-
бјектима свог истраживања понашајући се према њима као према нижој класи, 
називајући их различитим пежоративним изразима (3).

 Под утицајем стереотипа криминалаца могу бити и органи формалне со-
цијалне контроле који онда потенцијалне и непознате учиниоце злочина тра-
же међу припадницима тих група (5). Оптерећеност стереотипима може знатно 
отежати њихов рад и довести у питање легитимност, а понекад и легалност пре-
дузетих мера и активности.

 Садашњи систем правде и казне има такав ефекат да мали број особа, углав-
ном из редова сиромашних, необразованих и неквалификованих обележава као 
криминалце. Они у затвору постају друштвено изоловани и културно дезори-
јентисани и често интелектуално назадују, а после отпуштања из затвора подло-
жнији су малим преступима, откривању и хапшењу од било које друге групе (3).

Стереотипи су суштински велики проблем савременог друштва јер умногоме 
ограничавају способност здраворазумског промишљања људи. Многим људима 
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су стереотипи природна ствар јер су толико дубоко утемељени да се не поставља 
питање другачијег размишљања. У области криминалитета, та „природност“ је 
нарочито опасна јер погрешни закључци органа гоњења, као и неосновани ме-
дијски прогон на основу стереотипа може много да кошта појединце. 

***
Стога је закључак да је од виталног значаја да средства представљања, масов-

ни медији, која су од суштинске важности за здраву демократију једне земље, у 
крајњој инстанци, леже у рукама јавности, а не у рукама богате и неизабране ели-
те (10).
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MORAL PANIC AND DEVIANCY (CRIMINALITY)  
AMPLIFICATION PROCESS

SUMMARY

The author discusses in work the role of moral panic in the process of the deviancy 
and criminality amplification. After the introduction, where the moral panic is defined 
especially in the context of media portrayals of crime, it is analyzed the concept of the 
deviancy amplification as the process that is explained through the concept of primary 
and secondary deviation. For the understanding of deviancy amplification within the 
moral panic, it is necessary to consider the concept of spiral deviations designed by 
theorist Stanley Cohen. Spiral deviation is implemented through phases and ends up 
in confirming stereotypes. The author particularly examines the role of media in the 
process of deviancy amplification. In this regard, it is emphasized the importance of 
dealing with the phenomena of stigmatization and labeling that are often present in 
the media reporting on crime. Finally, she pointed out that media reporting on crime 
abounds with stereotypes and to understand the process of deviancy amplification it 
is significantly to study the mechanisms of development and maintenance of criminals 
stereotypes.
Key words: moral panic, the media, deviancy, criminality, deviancy amplification (crimi-
nality), stigmatization, labeling, criminal stereotype
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НАЧИНИ РЕАКЦИЈЕ НА НАСИЉЕ У ШКОЛИ*1

Сажетак: Аутор је нагласио да је јединствену дефиницију насиља у школи те-
шко одредити, због немогућности да сви облици насиља у школи буду обухва-
ћени једним одређењем. Стога поједини криминолози истичу потребу разли-
ковања школског насиља и насиља у школи. Иако се користи и појам bullying, 
потребно је нагласити да је насиље у школи појам који је многи шири. Насиље 
у школи, како су показала бројна истраживања, прилично је распрострањено. 
На основу тога јавила се потреба реаговања од стране управе школе. Реакција 
на појаву насиља у школи огледа су у два правца – медијација и вежбање одре-
ђених улога. Школе у Републици Србији су у оквиру пројекта „Школа без на-
сиља“, под покровитељством Уницефа, спровеле пројекат превенције насиља 
у школи, примењујући ова два правца. Анализирајући стање у једној основној 
школи у Нишу, аутор је указао на добре и лоше стране поступка медијације и 
играње одређених улога.
Кључне речи: насиље у школи, превенција, медијација, играње одређених улога

УВОД

У свету у којем примена насиља према другим људима ствар свакоднев-
нице, ни школе, као установе образовноваспитног карактера, нису имуне на 
случајеве насиља, који се дешавају у њеним просторијама. Случајеви физич-

* Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179046 Министарства за просвету, науку и технолошки развој 
Републике Србије.
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ког обрачуна, уз примену ватреног оружја, били су предмет новинарског изве-
штавања. Довољно је навести примере из Сједињених Америчких Држава, где се 
жртве броје двоцифреним бројевима. Уједно, школе у Србији су таква окруже-
ња где је насиље међу ђацима, али и између ђака и наставника, и те како присут-
но. Малолетници врло често нису ни свесни различитих облика насиља којима 
су изложени. Како малолетници велики део дана проводе у школама, свакоднев-
но су изложени ризику да постану насилник или жртва. 

Случајеви насиља у школи нису иманентни само савременом добу. Наиме, до-
вољно је навести чињеницу да су ученици у Француској у XVI и XXII веку, како 
то сматра историчар Филип Ариес, долазили у школу наоружани, те да је због 
тога долазило до ширења страха међу међу обичним људима. Сличан став имао 
је савременик Филипа Ариеса, Мишел де Монтењ, који је наводио да су школе 
права тамница заточене омладине и да се ученици кажњавају прутом пре него 
што постану распуштени (1). Без обзира на то што је феноменом насиља у шко-
ли познат од давнина, његову јединствену дефиницију је тешко одредити. Иако 
многи истраживачи сматрају да је одређење насиља у школи веома једностав-
но, управо при дефинисању потребно је обратити посебну пажњу, јер бисмо у 
супротном пропустили облик насиља у школи. Неки криминолози, попут Фур-
лонга (Furlong) и Морисона (Morrison), истичу потребу разликовања школског 
насиља и насиља у школи. Наиме, школско насиље се одређује као насиље које 
потиче из друштва, при чему се оно извршава у школи, као локацији њеног испо-
љавања, док се насиље у школи дефинише као насиље, које настаје као резултат 
деловања школе, као одређеног система, који доприноси стварању и повећавању 
проблема особа у школи (2). Иако је оваква дистинкција између школског наси-
ља и насиља у школи јасна, не постоји потреба њиховог разликовања. 

Једна од прихваћених одређења насиља у школи јесте дефиниција коју је дао 
Функ (Funk) у свом извештају Европској комисији. Она обухвата широк спектар 
активности, које резултирају наношењем физичке или психичке патње особа, 
који се налазе у школи или око ње, као уништење имовине у школи (3). Ипак, по-
требно је нагласити да одређење насиља у школи има одређене потешкоће. Наи-
ме, док напад незадовољног родитеља на учитеља, због лоших оцена сопственог 
детета, у близини школе, можемо сврстати у насиље у школи, иако је оно изврше-
но ван школске зграде и дворишта, дотле напад љубоморног мужа на жену, која 
је наставница у школи, у оквиру школског дворишта не представља облик наси-
ља у школи. Из овог примера увиђамо да је одређење конзистентне дефиници-
је насиља у школи тешко, па је потребно водити рачуна о различитим облицима 
насиља, који могу имати просторну повезаност са школом, а не могу се сврстати 
у насиље у школи (1). 

Уједно, потребно је нагласити још један терминолошки проблем у дефини-
сању насиља у школи. Често се у јавности користи термин bullying, које се може 
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превести као малтретирање или злостављање, за означавање насиља у школама. 
Иако се насиље у школи и bullying делимично преклапају, потребно је нагласи-
ти да је насиље у школи појам који је шири. Термин bullying представља, како то 
сматра норвешки криминолог Дан Олвеус (Dan Olweus), ситуацију у којој је уче-
ник злостављан, односно виктимизиран када је поново током времена изложен 
негативном понашању једног или више ученика (4). Полазећи од тога да bullying 
претпоставља однос моћи једне или више особа над жртвом, под овим појмом је 
немогуће обухватити тучу једнаких ученика (1). 

1. ОБИМ НАСИЉА У ШКОЛИ У ПОЈЕДИНИМ ДРЖАВАМА

Без обзира на то што многе државе света прикупљају податке о распростра-
њености насиља у школама, у тим истим државама у бројним случајевима не по-
стоји адекватна систематика прикупљања података у дужем временском пери-
оду. Као инструмент прикупљања података о насиљу у школи, употребљава се 
анкета о самопријављивању, као и анкета о виктимизацији. Исто тако, користе 
се и извештаји наставничког кадра о случајевима насиља у школи, интервју, као 
и непосредно посматрање. 

У европским земљама највише се примењује тзв. Оlweus bully victim 
questionnaire, односно анкета о злостављачу и жртви (5). Ову анкету је осмислио 
професор Дан Олвеус за потребе прикупљања података о насиљу у школи у Нор-
вешкој 1983. године, са циљем спровођења кампање за сузбијање насиља. Године 
1996. професор Олвеус је ревидирао анкету на тај начин што је проширио листу 
питања (6). Као проблем у анализи стопе насиља у школи јавља се чињеница да 
неки извештаји садрже само стопу насиља између ученика, а не и између учени-
ка и наставника, као и између наставничког кадра, без обзира на то што насиље 
у школи обухвата и ова два последња облика. И поред ових проблема, у неким 
државама је могуће наћи податке о свим облицима насиља у школи, без обзира 
на актере самог насилног догађаја. Такве земље су Ирска и Велика Британија (5).

Прикупљање података о распрострањености насиља у школи од стране 
Hamilton Fisch National Institute on School and Community Service 1995. године 
показало је да је у Сједињеним Америчким Државама један од дванаест сред-
њошколаца био суочен са претњама или повређен употребом ватреног оруж-
ја. Уједно истраживање је показало да између 1992. и 1995. године једна трећина 
насилних кривичних дела у којима су жртве особе старости од 12 до 19 година 
изврши у школи (7).  Према сведочењу два од пет ђака старости између 12 и 19 
година, њихове школе у урбаним срединама биле су стециште окупљања улич-
них банди 1995. године, док је један од четворице ђака тврдио да су школе из ру-
ралних средина биле место укупљања уличних банди. Степен насиља у школама 
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илуструје чињеница да је 4,5% студената 1995. године остајало код куће један или 
више дана због забринутости за своју безбедност. Није само безбедност учени-
ка угрожена. Наиме, и наставничко особље се суочава са ситуацијама које су ри-
зичне по њихову безбедност. Тако је, на пример, скоро један од пет наставника у 
државним школама био суочен с претњама ученика (7). 

Једно друго истраживања из 1996. и 1997. године сведочи о броју сексуалних 
напада у школама. Школски званичници пријавили су више од 4.000 хиљаде слу-
чајева силовања и других облика сексуалне делинквенције (8). Опасност насиља у 
школи најбоље се отелотворује и чињеници да је широм света у последњих неко-
лико година било више од 100 инцидената, у којима је употребљено ватрено оруж-
је, што је резултирало смрћу одређених лица. Највише случајева насиља у школи 
са употребом ватреног оружја било је у Сједињеним Америчким Државама, Ка-
нади и Немачкој. Другим речима, пораст насиља у школи са употребом ватреног 
оружја најбоље се види у чињеници да је у Сједињеним Америчким Државама број 
инцидената порастао са једног на пет годишње, док у Немачкој број инцидената 
износи један годишње, иако се раније нису дешавали овакви случајеви (9).

2. ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА  
У ШКОЛИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Конфликт и примена насиља, чак и са смртним исходом, део су нашег свакод-
невног живота. Суочени са проблемима, млади људи често прибегавају наси-
љу, као методу решавања проблема, или превазилазе дате ситуације на тај начин 
што их избегавају, при чему се код њих нагомилава страх и бес. Иако су ови од-
говори, по Роџерсу, природни, они су у дужем временском периоду неодговара-
јући и могу изазвати далеко теже последице (10).

Млади људи морају научити да је неслагање са другим људима неизбежно и 
да је решавање конфликта само по себи немогуће. Због тога треба да науче како 
да деескалирају конфликт, управљају њиме и на крају га реше. Један од начина 
савлађивања ових вештина јесте спровођење одговарајућих програма превен-
ције против насиља у школама. Мере превенције у школама морају имати по-
дршку локалне заједнице. Да би програм превенције насиља, који се спроводи у 
школама, дао резултате, потребно је да учитељи, професори, администратори и 
друго школско особље прођу обуку о начинима решавања конфликата и меди-
јацији, као једном од тих начина. Након учествовања школског особља на ова-
квим семинарима, може доћи до примене ових вештина и у учионицама, школ-
ском дворишту, теретани, ходницима, кафетерији и тако даље. Већом употребом 
медијације у школама, она постаје део школске средине. Употреба ових вешти-
на проширује се и на друге области, што даље доводи до превенције насиља (11). 
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Тако је истраживач Алиса Хаусман, заједно са својим колегама, покренула 
пројекат превенције насиља међу младим људима Violence Prevention Cirruculum, 
у којем су вештине стечене у школи најважније за његову редукцију. Учесници 
Пројекта су посећивали одређена предавања, при чему су дискутовали о насиљу 
вежбајући одређене улоге. На часовима од 40 минута, студенти су учили одређе-
не вештине, које им могу помоћи сутра у избегавању насилних ситуација. Упо-
ређивањем ове групе студената са контролном групом увидело се да су студенти 
који су прошли курс четири пута мање кажњавани у односу на студенте из кон-
тролне групе за насилно понашање (12).

Веома интересантан програм мера превенције насиља, у којем је школа носи-
лац таквих мера, Resolving conflict creatively program (RCCP), спроведен је у Њу-
јорку, а обухватио је 70.000 студената из 180 школа. Основна карактеристика 
овог програма је постојање тзв. студената медијатора. Они студенти који буду 
изабрани јавним или тајним гласањем пролазе тродневни интензивни курс, уче-
ћи при томе како да активно слушају, рефлектују осећања, парафразирају оно 
што је свака страна рекла и да постављају питања како би стране постигле обо-
страно прихватљив договор. У основним школама, обухваћеним пројектом, ме-
дијатори носе мајицу са видно обележеним знаком. Њихов задатак је да за време 
одмора и ручка мотре на друге ученике како би видели било какав знак будућег 
сукоба и примене (екстремног) насиља. Уколико се једна оваква ситуација дого-
ди, студент медијатор прилази странама, питајући их да ли желе посредовање. 
Када сагласност постоји, они се повлаче у мирну просторију како би поступак 
медијације почео. 

За разлику од основне школе, медијатори у средњим школама добијају ин-
формације о потенцијалним сукобима професора и ђака. Резултати спровођења 
програма били су импресивни. У пет школа, у којима је спроведена евалуација, 
1988. и 1989. године, било је по 107 успешних медијација. Шире посматрано, у 
свим школама било је више од 1.000 поступака посредовања, при чему је сигур-
но спречено на десетине сукоба, који би водили до примене насиља (можда чак и 
са смртним исходом). Такође, више од 80% професора и ђака било је уверено да 
је медијација успешан начин превенције конфликата и насиља (12).

3. ОБИМ НАСИЉА У ШКОЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На Филозофском факултету 2003. године спроведено је истраживање о обли-
цима насиља у школи, које је показало да је најзаступљенији облик насиља у 
основним и средњим школама вербално насиље, као и други облици психич-
ког насиља. Наиме, 40% испитаника посведочило је о вређању и исмевању, док 
су оговарање, ширење лажи и социјална изолација биле присутне код 38% испи-
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таника. Отимање и уништавање имовине, уцењивање, присиљавање, сексуално 
узнемиравање и претња оружјем били су заступљени након психичког насиља. 
О распрострањености насиља у школама сведочи податак да се у поменутом ис-
траживању дошло до тога да је 70% испитаника било међу очевицима туче и по-
вређивања међу ученицима (13).

Једно друго истраживање показало је сличне резултате. Тако је истражива-
ње Уницефа, помоћу упитника на 26.628 ученика од трећег до осмог разреда у 
50 основних школа широм Србије у пролеће 2006. године показало да је у пери-
оду од три месеца 65,3% ученика, судећи по њиховим изјавама, доживело неки 
облик вршњачког насиља (проценти се зависно од школе крећу од 48% до 80%). 
Ако се анализирају случајеви поновљеног насиља, онда се 20,7% ученика могло 
класификовати у жртве, 3,8% у насилнике и 3,6% у жртве/насилнике. На наси-
ље одраслих жалило се 35,7% ученика, а 42% ученика били су сведоци вербалне 
агресивности ученика према наставницима. Најчешћи облици вршњачког наси-
ља били су вређање (45,6%) и сплеткарење (32,6%). Дечаци су се нешто чешће од 
девојчица изјашњавали као насилници и нешто чешће су били изложени наси-
љу вршњака и одраслих. Старији ученици су чешће били насилни и чешће су се 
жалили на насиље одраслих, док су узрасне разлике у изложености насиљу биле 
минималне (14).

4. ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА  
У ШКОЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Полазећи од искустава у Америци, наше школе треба да буду носиоци при-
мене мера превенције против насиља. Наиме, насиље је свакодневна појава међу 
ученицима о чему најбоље сведоче подаци добијени од Уницефа. Ти сукоби че-
сто се преносе ради насилног разрешења сукоба и ван школе, што у крајњем слу-
чају доводи до вршења екстремног насиља (убистава). Тако Уницеф у Србији 
спроводи пројекат по имену Школа без насиља (15), при чему су школе укључене 
у овај програм имале могућност да на насиље у школама реагују на један алтерна-
тивни начин – медијацијом. Основна школа „Радоје Домановић“ је међу ретким 
школама на територији Града Ниша у којој се спроводи поступак медијације. На-
име, поменута школа је укључена у пројекат Школа без насиља од 9. марта 2006, 
када је организовано представљање пројекта члановима школског тима ОШ „Ра-
доје Домановић“. Школа се том приликом обавезала да организује тзв. форум те-
атра, у којем постоји обавеза ученика да глуме одређење улоге, као што су уче-
ници који се понашају у складу са нормама друштва, односно ученици који су 
насилни. На тај начин, ђаци уче како да препознају насиље и како да на друга-
чији начин реагују на различите облике насиља. Пенолошким речником речено, 
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ученици примењују психодраму и социодраму. Уједно, у оквиру пројекта орга-
низоване су бројне радионице, са циљем сузбијања насиља у школи. Међутим, 
иако су радионице ученици радо прихватили, како је то констатовано у извешта-
ју, нису примећене промене у њиховом свакодневном понашању. 

Резултати пројекта Школа без насиља у ОШ „Радоје Домановић“ прикупљени 
су средином 2008. године на узорку од 95 ученика. Наиме, на питање о томе да се 
наброје три школска правила којим се зауставља насиље у школи, највећи број 
ученика могао је да наведе само једно – 41%. Након тога је заступљена група која 
је могла да наведе два од три правила – 24%. Двадесет један ученик није могао да 
наведе ниједно правило, што чини 22%. Сва три правила знало је да наведе свега 
13% ученика. Овако добијени подаци указују на то да и поред рада са ученицима 
кроз одређење радионице, са циљем спречавања насиља, тек њих 13% зна да на-
веде сва три школска правила којим се зауставља насиље. Другим речима, неоп-
ходно је континуирано радити на даљем усвајању правила. На основу питања да 
ли ученици из узорка познају неког ко је сносио последице свог насилног пона-
шања у виду дисциплинске казне, њих 21, односно 22% одговорило је потврдно. 
Анализирајући овај податак, долазимо до закључка да постоји широка основа за 
примену поступка медијације код ученика ОШ „Радоје Домановић“. Податак да 
74 ученика сматра да разредни старешина или неко од одраслих у школи не зна 
за све случајеве насиља које трпе вршњаци још једном потврђује став о посто-
јању потребе рада на превенцији насиља у школи. О (не)успешности програма 
сведочи и податак да 17 ученика, или 18% зна неког ко је кориговао своје пона-
шање од насилног ка конформистичком.

У Табели 1 дат је приказ медијација од 2010. до 2012. године, при чему је на-
глашено због чега је дошло до покретања поступка медијације, уз навођење су-
кобљених страна, као и успешности и исхода поступка медијације. Иако постоје 
сви технички услови за спровођење поступка медијације и након 2012. годи-
не, поступак није спровођен због, како је објашњено у разговору са директором 
школе, проблема везаних за руководиоца тима медијатора. У поменутом пери-
оду спроведено је 13 медијација, при томе је три поступка медијације било не-
успешно. У једном случају је непознат исход медијације. Другим речима, из до-
ступних докумената не може да се зна како се поступак медијације завршио. С 
обзиром на то да је постојала могућност примене медијације од 1. септембра 
2010, било је за сходно очекивати да ће током те календарске године бити мало 
случајева медијације. Забележен је само један случај. Овај поступак медијације је 
био неуспешан, јер стране у поступку ниси могле да се договоре о начину реша-
вања узрока проблема између њих. Већ у наредној години долази до спровођења 
пет поступака медијације. Године 2011. сви поступци медијације су били успе-
шни, уз извињење страна у поступку и један случај реституције. Седам случајева 
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медијације је забележено 2012. године. Два поступка медијације су била неуспе-
шна, а исход једног поступка медијације је непознат. Извињење је исход осталих 
случајева медијације током 2012. године.

Табела 1. – Приказ медијација у ОШ Радоје Домановић у Нишу
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I двојица ученика IV 
разреда

29. 12. 2010. туча неуспешна меди-
јација

/

II двојица ученика V ра-
зреда

 6. 9. 2011. туча успешна медијација извињење

III двојица ученика и јед-
на ученица III разреда

21. 9. 2011. мокрење по 
туђим ства-
рима и раз-
бијање огле-
далца

успешна медијација извињење и 
реституција

IV један ученик VI разре-
да и један ученик VIII 
разреда

13. 10. 2011. туча успешна медијација извињење

V двојица ученика 18. 11. 2011. свађа успешна медијација извињење

VI једна ученица и троји-
ца ученика V разреда

21. 12. 2011. свађа делимично успела, 
двојица ученика не 
прихватају своју од-
говорност

извињење

VII двојица ученика V ра-
зреда

26. 1. 2012. туча успешна медијација извињење

VIII двојица ученика V ра-
зреда

26. 1. 2012. туча успешна медијација извињење

IX две ученице 24. 2. 2012. свађа непознат исход ме-
дијације

/

X две ученице 29. 3. 2012. туча неуспешна меди-
јација

/

XI један ученик и две 
ученице VI разреда

30. 5. 2012. свађа неуспешна меди-
јација

/

XII двојица ученика VII 
разреда

4. 10. 2012. туча успешна медијација извињење

XIII двојица ученика VII 
разреда

19. 10. 2012. туча успешна медијација извињење
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Уједно, поред спровођења поступака медијације, у ОШ „Радоје Домановић“ 
у Нишу били су спроведени дисциплински поступци (Табела 2). Забележено је 
35 дисциплинских поступка, од чега је десет обустављено. Године 2008. вођена 
су само два дисциплинска поступка. Овај податак нам сугерише да је вишего-
дишњи труд управе ОШ „Радоје Домановић“, са циљем смањења обима насиља 
у школи, дао резултате. Прекидом организовања тзв. форум театра, у којем по-
стоји обавеза ученика да глуме одређене улоге, долази до наглог повећања бро-
ја дисциплинских поступака – током 2009. године било их је девет. Иако је 2010. 
године дошло до смањења броја дисциплинских поступака за половину, број од 
пет дисциплинских поступака је и даље много већи у односу на почетну годину у 
овом посматрању. Било је за сходно очекивати да ће број дисциплинских посту-
пака бити мањи са упоредном могућношћу примене поступка медијације. Ипак, 
добијени резултати показују супротно. Наиме, уместо да се број случајева ди-
сциплинских поступака смањује, због могућег спровођења поступка медијације, 
дошло је до повећања. Године 2011. спроведено је девет дисциплинских поступа-
ка. Слична ситуација догодила се и 2012. године, када је било спроведено девет 
дисциплинских поступака, од чега за три дисциплинска поступка нема подата-
ка о исходу. Четири поступака о којима у прегледаној документацији не постоје 
подаци о начину окончања дисциплинског поступка – да ли је изречена одређена 
дисциплинска казна или је поступак обустављен –  забележено је 2010. године. 
За два поступка, спроведена 2011. године, не постоје подаци о начину окончања 
дисциплинског поступка. Остале године у посматраном временском периоду не 
одликују овакви поступци за непостојање података о исходу. Полазећи од чиње-
нице да за девет дисциплинских поступака укупно не постоје овакви подаци, до-
лазимо до закључка да надлежни за спровођење дисциплинских поступака мо-
рају да уложе додатни напор како би на адекватан начин водили документацију, 
не због омогућавања увида истраживачима о броју дисциплинских поступака и 
начинима његовог окончања, већ како би се обезбедила правна сигурност уче-
ника, против којих су вођени дисциплински поступци. 

У посматраном временском периоду постоји велики број дисциплинских по-
ступака који су обустављени. Како је један од циљева вођења дисциплинских 
поступака развијање способности за улогу одговорног грађанина, надлежни 
за спровођење дисциплинских поступака су, позивајући се на овај циљ, дисци-
плинске поступке обустављали, уз претходни договор са учеником како би се 
превазишле последице учињеног прекршаја, што је врло често подразумевало 
извињење жртви учињеног дисциплинског прекршаја.

Уколико бисмо анализирали разлоге покретања дисциплинских поступака, 
можемо увидети да се разлози покретања у највећем броју поклапају са разлози-
ма покретања медијације, те стога остаје нејасно зашто није вођена медијација 
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како би се решили постојећи проблеми између ученика. На тај начин би се избе-
гла пракса изрицања дисциплинских казни у виду укора директора, смањивања 
оцене из владања, као и прелазак у другу школу уз сагласност родитеља. Међу-
тим, треба напоменути да су одређени дисциплински поступци вођени за ди-
сциплинске прекршаје попут ношења оружја, у конкретном случају ножа, те је 
нецелисходно за овакве озбиљне дисциплинске прекршаје водити медијацију. 
Ако би дисциплински прекршај укључивао наношење телесне повреде, било би 
неопходно вођење дисциплинског поступка. 

Табела 2. – Приказ дисциплинских поступака у ОШ Радоје Домановић у Нишу
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IV 2009 туча смањена оцена из владања
V 2009 туча смањена оцена из владања
VI 2009 свађа усмени укор
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VIII 2009 свађа обавеза ученице да се испише из школе уко-

лико направи нови дисциплински прекршај
IX 2009 свађа уз шутирање школ-

ског инвентара
смањена оцена из владања

X 2009 туча усмени укор уз извињење другој страни
XI 2009 туча поступак је обустављен уз извињење другој 

страни
XII 2009 ударање другог ученика поступак је обустављен
XIII 2010 звање ватрогасаца због, на-

водно, постављене бомбе у 
школи

поступак је обустављен

XIV 2010 звање ватрогасаца због на-
водно постављене бомбе у 
школи

поступак је обустављен

XV 2010 звање ватрогасаца због, на-
водно, постављене бомбе у 
школи

поступак је обустављен

XVI 2010 звање ватрогасаца због, на-
водно, постављене бомбе у 
школи

поступак је обустављен
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XVII 2010 ударање другог ученика смањена оцена из владања
XVIII 2011 туча поступак је обустављен уз извињење другој 

страни
XIX 2011 туча поступак је обустављен уз извињење другој 

страни
XX 2011 напуштање часа без дозво-

ле наставника уз наношење 
штете школској имовини

смањена оцена из владања

XXI 2011 ударање другог ученика укор директора школе
XXII 2011 помагање другом ученику у 

физичком нападу на трећег 
ученика

нема података о исходу дисциплинског по-
ступка

XXIII 2011 ударање другог ученика нема података о исходу дисциплинског по-
ступка

XXIV 2011 ударање другог ученика извињење при чему не постоје подаци о изре-
ченој дисциплинској санкцији

XXV 2011 туча смањена оцена из владања
XXVI 2011 туча смањена оцена из владања
XXVII 2012 ударање другог ученика укор директора школе, смањене оцене из вла-

дања и прелазак у другу школу уз сагласност 
родитеља

XXVIII 2012 туча укор директора школе
XXIX 2012 туча укор директора школе
XXX 2012 поседовање ножа нема података о исходу дисциплинског по-

ступка
XXXI 2012 учествовање у тучи нема података о исходу дисциплинског по-

ступка
XXXII 2012 учествовање у тучи нема података о исходу дисциплинског по-

ступка
XXXIII 2012 ударање другог ученика поступак је обустављен уз извињење другој 

страни
XXXIV 2012 туча укор директора школе и смањена оцена из 

владања
XXXV 2012 ударање другог ученика прелазак у другу школу уз сагласност роди-

теља

ЗАКЉУЧАК

Иако феномен насиља у школи није само иманентан савременом добу, до дру-
штвене реакције на ову негативну друштвену појаву дошло је тек у XX веку. Број-
не државе су изградиле сопствене програме превенције насиља у школи. Међу-
тим, одлика неких програма је медијација између ученика или ученика, са једне 
стране, и запослених у школи, са друге. Уједно, примењују се програми, који су 
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речено пенолошким речником, слични облику групног третмана под називом 
психодрама и социодрама. 

Основне и средње школе у Републици Србији су у оквиру пројекта Школа 
без насиља под покровитељством Уницефа почеле да примењују и један и други 
програм превенције насиља у школи. Анализирана су оба програма превенци-
је насиља у школи у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу. Добијени резултати веза-
ни за програм организовања тзв. форум театра, у којем постоји обавеза ученика 
да глуме одређење улоге, указују на то да је неопходно наставити са организова-
њем психодраме и социодраме како би биле примећене промене код ученика у 
њиховом свакодневном понашању. Другим речима, иако су ученици прихватили 
радионице, што је неопходан корак у корекцији њиховог понашања, то није до-
вољно да би ученици прихватили да постојање било каквог проблема међу њима 
могу решити. Међутим, и поред тога што су ученици радо прихватили радиони-
це, како је то константовано у извештају, нису примећене промене у њиховом 
свакодневном понашању. Стога је неминовно наставити организовање тзв. фо-
рум театра са истим групама ученика у дужем временском периоду.

Други програм превенције насиља у школи спроведен у ОШ „Радоје Домано-
вић“ у Нишу везан је за поступак медијације. Број спроведених поступака меди-
јације у посматраном временском периоду растао је из године у годину, из чега 
се може закључити да је медијација постајала сви више прихваћена као алтерна-
тивни облик реакције на насиље у школи. Међутим, након 2012. године посту-
пак медијације, премда постоје сви услови, као и већ уходан тим медијатора, није 
спроведен јер, како је објашњено, постоје одређени проблеми везани за руково-
диоца тима медијатора. Уз уложен додатни напор, постојећи проблем би лако 
био превазиђен, што би довело до наставка спровођења медијације у случајеви-
ма насиља у школи. 

Анализирањем разлога за спровођење дисциплинских поступака, као и њи-
ховим упоређивањем са разлозима за спровођење поступка медијације, увиђамо 
да се ти разлози у највећем броју случајева поклапају, те је стога могуће смањити 
број дисциплинских поступака, а повећати број медијација.
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WAYS OF RESPONDING TO VIOLENCE IN SCHOOL

SUMMARY

The author has pointed out that a single definition of bullying is difficult to determine 
because of the inability to all forms of violence in schools are covered by a single de-
termination. Therefore, some criminologists emphasize the need to distinguish school 
violence and violence in schools. Although it uses the concept of bullying, it should be 
noted that the violence in the school is the term that is much wider. School violence, 
as numerous studies have shown, is quite widespread. On the basis that there was a 
need to react by the school administration. Reactions to violence in school is reflected 
in two directions - mediation and exercise certain roles. Schools in the Republic of 
Serbia, within the project “School without Violence” program, sponsored by UNICEF, 
conducted a project on prevention of violence in schools, applying these two directions. 
Analyzing of the situation in a primary school in Niš, the author  point out the good 
and bad sides of the mediation process and playing certain roles.
Keywords: school violence, prevention, mediation, playing certain roles
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СПОРНА ПИТАЊА О ЧИЊЕНИЦАМА И ДОКАЗИМА У 
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Сажетак: Предмет рада су појмови науке кривичног процесног права, о који-
ма ни до данас није постигнута сагласност. О појму и врстама чињеница, као 
и о томе шта значи утврдити једну чињеницу у кривичном поступку у про-
цесној теорији постоје различита гледишта. Да ли чињенице утврђује једи-
но суд, или у тој делатности учествују и други процесни субјекти, такође је 
предмет полемике јуриспруденције. Да би се чињенице у кривичном поступку 
сматрале утврђеним, мора се доћи до највишег степена извесности о њиховом 
постојању. Монистичка и дуалистичка концепција начина утврђивања чиње-
ница представљају два опречна гледишта теоретичара, о овом важном питању. 
Око појма доказа и доказног средства такође се води полемика у науци о кри-
вичном поступку. Аутор представља различита схватања релевантних аутора, 
покушавајући да успостави кохерентан систем појмова у теорији о чињеница-
ма и доказима, примерен важећој легислативи и процесној стварности.
Кључне речи: чињенице, одлучне чињенице, докази, доказна средства

1. ПОЈАМ И ВРСТЕ ЧИЊЕНИЦА

У процесној литератури најчешће је навођена логичка дефиниција, према 
којој је чињеница „мисаоно-чулном делатношћу утврђено објективно-реално 

1 Чланак је резултат рада на пројекту „Усклађивање права Србије са правом ЕУ“, који финансира Прав-
ни факултет Универзитета у Нишу.
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постојање извесне ствари, појаве, процеса, дешавања, особине или односа пред-
мета сазнања“ (1). Сматрамо да се логичка дефиниција, будући да је општа, може 
применити на кривични поступак, у коме се утврђују чињенице, које не одуда-
рају од осталих појава у стварности. Будући да је чињенице неопходно утврдити 
низом процесних радњи процесних субјеката, приликом одређивања појма чи-
њенице оправдано је уважити обе компоненте (онтолошку и гносеолошку). Сто-
га се појам чињенице може одредити као утврђено постојање појаве (фрагмента) 
из стварности у кривичном поступку.

На основу појма опште логике, потребно је извести појам чињенице, специ-
фичан за науку кривичног процесног права. Но претходно треба имати у виду 
појам правне чињенице из теорије права. Правне чињенице су догађаји или људ-
ске радње, на основу којих долази до заснивања, промена и престанка правних 
односа (2). Према једном схватању у науци кривичног процесног права, под пој-
мом чињенице подразумевају се појаве у стварности, појаве, догађаји, радње и 
стања (3) које представљају услове материјалног кривичног права за примену 
кривичних санкција, или услове за вођење кривичног поступка и извођење про-
цесних радњи (4). Наведена дефиниција, заправо, конкретизује општи појам 
правних чињеница. 

Будући да је свака кривична ствар различита, као реалан догађај из стварно-
сти, који се одиграо у прошлости, у кривичном поступку се утврђују разне вр-
сте чињеница. У току кривичног поступка се заснива, тече и престаје кривич-
нопроцесни однос, који је једна врста правног односа. Извршењем кривичног 
дела заснива се кривичноправни однос, такође врста правног односа, о коме се 
одлучује у кривичном поступку. Према томе, током кривичног поступка утвр-
ђују се правне чињенице, јер утичу на динамику две наведене врсте правних од-
носа (кривичног и кривичног процесног). Правне чињенице, на које се надове-
зују правне последице материјалног и процесног кривичног права, у процесној 
теорији називају се правно релевантним (4), одлучним чињеницама (5, 6). У чла-
ну 440, став 2 Законика о кривичном поступку наводи се да је чињенично стање 
погрешно утврђено када је суд неку одлучну чињеницу погрешно утврдио, а да је 
непотпуно утврђено када неку одлучну чињеницу није утврдио. Имајући у виду 
да теоријски појам правно релевантне чињенице, у садржинском смислу, у поту-
ности, кореспондира са законским термином одлучне чињенице, сматрамо да је 
оправдана употреба оба појма, као синонима. 

Правно релевантнан значи бити од важности за право (4). Како је право ши-
рок појам, потребно је додатно прецизирање. У кривичном поступку, као што је 
речено, утврђују се чињенице, на које материјално кривично право надовезује 
последице. Реч је о елементима општег и посебног бића кривичног дела, услови-
ма за постојање кривичне одговорности, те условима за примену кривичне санк-
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ције (7). Те чињенице су кривично материјално правно релевантне. Осим тога, у 
кривичном поступку се утврђују чињенице које се односе на услове за покрета-
ње и вођење кривичног поступка, као и чињенице о начину извођења кривично-
процесних радњи и решавања неких процесних питања. Њих можемо назвати 
кривично процесно правно релеватне чињенице. Скуп једних и других чињеница 
означава се термином правно релевантно чињенично стање (4). С обзиром на то 
да чињенично стање представља скуп правно релевантних (одлучних) чињени-
ца, примеренији и једноставнији назив је чињенично стање (8).

Поједине правно релевантне чињенице у кривичном поступку није могуће 
утврдити доказивањем, већ се до њих може доћи једино посредним путем, утвр-
ђивањем других чињеница. Те друге чињенице, на основу којих се утврђује по-
стојање правно релевантних чињеница, нису одлучујуће за доношење судске 
одлуке. Оне нису правно релевантне, јер нису садржане у диспозитиву правних 
норми, те на њих право не надовезује правне последице. Њихова је, међутим, ва-
жност велика јер су једини пут утврђивања правно релевантних чињеница. Ове 
чињенице се називају индиције и представљају извор сазнања о правно релеват-
ним чињеницама, доказе постојања тих чињеница. Реч индиција потиче од ла-
тинске речи indicium, што значи предзнак, претпоставка, знак, симптом, путем 
кога долазимо до сазнања о нечему што је непознато или скривено (9). Са дру-
ге стране, индиције су, такође, врста чињеница (појаве у стварности), што им-
плицира да имају двоструки карактер у кривичном поступку. За утврђивање по-
стојања правно релевантних чињеница најчешће није довољна једна, већ више 
индиција (ланац индиција) (5). Изузетно се постојање правно релевантне чиње-
нице може утврдити на основу једне индиције, примера ради, у случају алибија.

У кривичном поступку каткад постоји потреба да се провери веродостојност 
неког извора сазнања о правно релевантним чињеницама. Примера ради, чиње-
ница да је сведок могао јасно видети инкриминисани догађај проверава се путем 
реконструкције. Контрадикторности између исказа окривљеног и сведока, или 
између исказа сведока утврђује се путем суочења. У том случају прибегава се до-
датним процесним радњама, којима се утврђују нове чињенице, са циљем про-
веравања. Те чињенице називају се помоћне чињенице зато што помажу утврђи-
вању правно релевантних чињеница. Исту улогу имају и чињенице – индиције, 
па би их такође могли назвати помоћним чињеницама. Стога је исправније на-
звати их контролним чињеницама (9) јер се њима контролише веродостојност 
извора сазнања.

У старијој процесној литератури срећемо дводеобу чињеница, на правно ре-
левантне и чињенице индиције (10). Овом схватању кореспондира подела чи-
њеница на непосредно и посредно важне (11), док неки праве разлику између 
главних, које се односе на кривичну ствар и помоћних, које се односе на доказну 
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снагу доказних средстава (12). У совјетској литератури постоји подела на главне 
и доказне (13). Ове врсте чињеница у потпуности одговарају подели на одлучне 
и чињенице индиције. Главне чињенице се односе на елементе бића кривичног 
дела и представљају предмет доказивања, а доказне чињенице су оне на основу 
којих се закључује о главној чињеници (14). Постоји, такође, подела чињеница 
на непосредно и посредно доказујуће. Непосредно доказујуће се односе на еле-
менте посебног бића кривичног дела, а посредно доказујуће обухватају индици-
је, помоћне чињенице, као и искуствене ставове (15).

У делу процесне теорије заступљено је схватање којим се у први план исти-
чу докази, док се утврђивање чињеница разматра само узгредно, у склопу иза-
гања о доказивању и доказима (10, 16, 17, 18, 19). У складу са том концепцијом, 
чињенице се сматрају предметом доказивања. Према овом схватању, предмет до-
казивања (thema probandi) су чињенице које су релевантне за доношење судске 
одлуке о кривичној ствари, чиме су обухваћене материјалне и процесне правно 
релевантне чињенице. Са друге стране, индиције (основи подозрења) сврстава-
ју се у посредне доказе, те оне представљају средство за утврђивање правно ре-
левантних чињеница (19).  Према подваријанти овог схватања, индиције нису 
предмет доказивања, али јесу предмет утврђивања у кривичном поступку (8). 
Да би чињеница имала својство индиције, потребно је да стоји у логичкој вези са 
чињеницом, која је предмет доказивања и да је сама доказана са степеном исти-
нитости (18). Ако је тако, онда је други услов у контрадикцији са тврдњом да се 
индиције не доказују у кривичном поступку. Прихватимо ли концепцију, према 
којој је чињеница, која треба да се докаже, предмет доказа (thema probandi), то се 
у кривичном поступку чини помоћу доказног основа (probatio). Доказни основ 
су чињенице, из којих се изводи закључак о постојању предмета доказа, тј. прав-
но релевантних чињеница. Према томе, да би се утврдило постојање одлучних 
чињеница, најчешће је потребно утврђивање других чињеница, на основу којих 
се, правилима искуства или логичким закључивањем, оне утврђују. Те друге чи-
њенице се, такође, утврђују помоћу доказа. Стога се саглашавамо са ставом да 
су предмет доказивања у кривичном поступку, такође, чињенице на основу ко-
јих се закључује о извесности одлучних чињеница. То су, заправо, чињенице ин-
диције (индицирајуће чињенице). Осим наведене две категорије, контролне (по-
моћне) чињенице такође су предмет доказивања у кривичном поступку. Summa 
summarum, све три врсте чињеница су предмет утврђивања, као и предмет дока-
зивања, с тим што чињенице индиције имају двојаку улогу. Оне су најпре пред-
мет утврђивања, с обзиром на то да се правилан закључак о постојању одлучних 
чињеница не може извести из неутврђених чињеница. Индиције су, такође, сред-
ство за утврђивање одлучних чињеница, те представљају доказ постојања одлуч-
них чињеница.
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Тродеоба чињеница, која обухвата одлучне индиције и помоћне чињенице, 
прихваћена је у савременој науци кривичног процесног права (4, 6, 9, 20, 21, 22, 
23). Скуп свих чињеница (одлучујућих, индиција и контролних), које се утврђују 
у кривичном поступку, назива се стање ствари. Овај појам обухвата чињенич-
но стање и остале чињенице (индиције и контролне) које представљају средство 
за утврђивање правно релевантних чињеница.

2. СУБЈЕКТИ УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

У погледу круга кривичнопроцесних субјеката, који у кривичном поступку 
утврђују чињенице, постоје два схватања. Уже схватање посматра утврђивање 
чињеница са процесноправне стране. Утврђивање чињеничног стања у проце-
сноправном смислу значи установљавање и ауторитативно проглашење посто-
јања одлучних чињеница, од стране овлашћеног судског органа, у форми судске 
одлуке. Чињенично стање, дакле, обухвата само оне чињенице, за које је суд, у 
својој одлуци, закључио да постоје. Из тога следи да у кривичном поступку чи-
њенице утврђује једино суд (9).

Шире схватање (плуралистичка концепција) полази од теорије сазнања, при-
ликом дефинисања утврђивања чињенице. Према епистемолошком одређењу, 
утврдити неку чињеницу значи уверити се у њено постојање. Стога се утврђива-
ње чињеница у кривичном поступку не разликује од спознаје у било којој сфе-
ри живота. Плуралистичка концепција у субјекте утврђивања чињеница убраја 
судске и друге државне органе, који у поступку доносе одлуке, затим органе во-
ђења поступка који припремају доношење судских одлука, странке, па чак и ве-
штаке (24). 

Да би утврђене чињенице постале основа судске одлуке, потребно је да уве-
рење о њиховом постојању стекне суд. Чињенице, о чијем би постојању учесни-
ци у поступку стекли уверење, а нису констатоване у одлуци суда, немају прав-
ни значај, нити могу послужити приликом доношења одлуке. Суд може имати 
овлашћење да изводи доказе искључиво на предлог странака, или по службеној 
дужности. Међутим, закључак о постојању правно релевантних (одлучних) чи-
њеница мора бити на суду који има власт над доношењем одлуке у кривичном 
поступку. Нелогично би било да одлуку о утврђености чињеница доносе стран-
ке, или неки други учесници у поступку, а да иза одлуке стане суд. И сами про-
тагонисти плуралистичког схватања истичу да други учесници у поступку, пре 
свега странке, ако желе да исходују повољну одлуку, морају оценити доказе и за 
себе утврдити постојање одлучних чињеница (21). Овде је реч о утврђивању чи-
њеница у кривичном поступку. Стога се епистемолошко одређење о утврђивању 
чињеница мора прилагодити процесној стварности. Странке не доносе судску 
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одлуку, већ имају процесну иницијативу (25) која се материјализује предлагањем 
и извођењем доказа. Чак и када је прописано да доказна иницијатива у потпуно-
сти припада странкама, као и да доказе изводе странке, и тада одлуку о основа-
ности казненог захтева тужиоца доноси суд. Вештачењу се у кривичном поступ-
ку прибегава када је за утврђивање неке правно релевантне чињенице потребно 
стручно знање и умеће. На основу сопственог опажања, применом стручног зна-
ња, умећа и сопственог искуства, вештаци у налазу описују и констатују чиње-
нице. У мишљењу вештаци дају стручне закључке о правно релевантним чиње-
ницама, те на тај начин одговарају на питања, постављена од органа поступка 
(26). Према члану 113, ставу 1 Законика о кривичном поступку, орган поступ-
ка одређује вештачење ако је за утврђивање или оцену неке чињенице потреб-
но стручно знање ванправне струке. Из наведене одредбе јасно се види да суд 
(или други орган поступка) прибегава за овом радњом доказивања када треба 
да утврди неку чињеницу у поступку, за коју је потребно посебно стручно зна-
ње. Након што вештак сачини налаз и мишљење суд ће на основу тога, оценом 
доказа, извести закључак о постојању чињенице. Резултатом делатности вешта-
ка чињенице у кривичном поступку још увек нису утврђене. То зависи од оцене 
органа поступка, да ли ће прихватити налаз и мишљење вештака, као поуздано 
и уверљиво (8).

Утврђивање постојања одлучних и других важних чињеница делатност је 
суда. Након оцене изведених доказа суд закључује о егзистенцији чињеница, 
на које примењује право (судски силогизам). Потпору за наш став пружају нам 
одредбе процесног закона. У члану 16, ставу 2 ЗКП, под насловом „Оцена доказа 
и утврђивање чињеница“, суд је недвосмислено овлашћен да непристрасно оце-
ни изведене доказе, и да са једнаком пажњом утврди чињенице, које окривљеном 
иду у корист и на штету. Изведене доказе, од значаја за доношење судске одлуке, 
суд утврђује, по слободном судијском уверењу. Нема, дакле, никакве сумње, да 
једино суд има власт над утврђивањем чињеница у кривичном поступку.

Будући да је истрага у великом броју европских држава, укључујући и Срби-
ју, поверена јавном тужиоцу, поставља се питање да ли и овај процесни субјект 
може утврђивати чињенице. Према члану 308 ЗКП, јавни тужилац може да обу-
стави истрагу, у случају постојања неке трајне и неотклоњиве сметње за вође-
ње кривичног поступка (застарелости, амнестије, помиловања или неке друге 
трајне сметње за кривично гоњење). У том случају, јавни тужилац несумњиво 
мора претходно да утврди постојање неке процесне правно релевантне чињени-
це. Наредбу о обустави истраге јавни тужилац може донети и у случају да дело 
није кривично дело, а да не постоје услови за примену мере безбедности (члан 
308, став 1, тачка 1 ЗКП). Најпре, одлука да дело није кривично дело представља 
правно питање. Реч је о правној оцени чињеница, наведених у опису наредбе за 
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спровођење истраге (9). У том случају, не може бити речи о утврђивању чињени-
ца. Међутим, одлука да дело није кривично дело може се донети услед постојања 
основа који искључују постојање противправности (дело малог значаја, нужна 
одбрана, крајња нужда) или кривице (неурачунљивост, неодољива сила, ствар-
на и правна заблуда) (27). У том случају, мора се приступити утврђивању чиње-
ница на основу расположивих списа. Потребно је да постојање основа несумљи-
во произлази из прикупљених доказа у истрази (9). Најзад, јавни тужилац може 
одустати од гоњења, те обуставити истрагу ако нема довољно доказа за оптуже-
ње (члан 308, став 1, тачка 3 ЗКП). У овом случају реч је о закључку да не посто-
ји довољно доказа за постојање оправдане сумње, тј. о констатацији јавног ту-
жиоца да није стекао уверење о постојању чињеница. Према томе, за разлику од 
утврђивања постојања основа, који искључују постојање кривичног дела, у овом 
случају се не утврђују чињенице, већ се доноси закључак о немогућности утвр-
ђивања чињеница. Могућношћу да јавни тужилац доноси одлуку о обустави ис-
траге, направљен је изузетак од правила да чињенице утврђује једино суд. Стога 
се може закључити да чињенице изузетно може утврђивати и овај државни ор-
ган, када је на то законом овлашћен. Међутим, и у случају поверавања вођења ис-
траге јавном тужиоцу, мериторну одлуку о кривичној ствари доноси једино кри-
вични суд. У фази контроле оптужбе, одлуку о обустави поступка може донети 
ванпретресно веће, приликом испитивања оптужнице, из истих разлога, као јав-
ни тужилац у истрази (члан 338, став 1 ЗКП).

У раније цитираном члану 17 Законика о кривичном поступку из 2001. годи-
не, explicite је било прописано да суд и други државни органи утврђују чињенице, 
које су од значаја за доношење судске одлуке. Насупрот томе, у члану 16, ставу 2 
важећег ЗКП, дужност утврђивања чињеница поверена је искључиво суду. Има-
јући у виду да је раније важећи ЗКП предвиђао судску истрагу, а важећи има ту-
жилачку истрагу, законска одредба из члана 17 ЗКП из 2001. године примеренија 
је садашњој процесној реалности, а одредба из члана 16 ЗКП из 2011. године – 
некадашњој. Према дикцији одредбе важећег процесног закона, да се закључити 
да суд утврђује чињенице на основу оцене изведених доказа. Став 2, члана 16 гла-
си: „Суд је дужан да непристрасно оцени изведене доказе и да на основу њих са 
једнаком пажњом утврди чињенице које терете или иду у корист окривљеном“. 
При томе, суд је дужан да са једнаком пажњом утврђује чињенице које иду у ко-
рист и на штету окривљеног. Према томе, суд изводи доказе на предлог страна-
ка, након чега врши оцену доказа, чиме утврђује постојање одлучних чињеница. 
Постоји, међутим, и другачије тумачење, да доказе изводе странке, а да је уло-
га суда у томе супсидијарна, корективна и изузетна (28). Такво схватање коси се 
са језичким тумачењем законског текста, али и са процесном логиком. Странке 
предлажу извођење доказа, док суд прихвата предложене доказе и изводи их. Из-
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вођење доказа значи прихватање предложених доказа, сазнавање чињеница из 
извора доказа и процесно фиксирање (22). Та делатност увек је у власти суда, не-
зависно од тога да ли има активну или пасивну улогу у предлагању доказа. 

Према важећем процесном закону, доказна активност је готово у потпуности 
на странкама, изузетно и супсидијарно на суду, док извођење доказа мора бити у 
надлежности суда. У супротном, ако би странке руководиле извођењем доказа, 
кривични поступак би био претворен у својеврсну анархију, имајући у виду су-
протстављене интересе, које иманентно имају странке у поступку. 

3. СТЕПЕН ИЗВЕСНОСТИ 

У кривичном поступку чињенице се утврђују са различитим степеном изве-
сности, зависно од фазе поступка. Квалитет извесности, логично, расте током 
поступка. Најнижи степен извесности представљају основе сумње (основи по-
дозрења), довољан за покретање преткривичног (предистражног) или кривич-
ног поступка. Основана сумња је степен извесности о кривичном делу и учини-
оцу, који је, такође, потребан за покретање поступка, ако постоји јасна граница 
између преткривичног поступка и фазе истраге (видети: члан 241 ЗКП из 2001. 
године). У важећем ЗКП основана сумња фигурира као степен извесности, не-
опходан за одређивање притвора. Довољно основана сумња, оправдана сумња, 
односно вероватноћа јесте степен извесности потребан за подизање оптужнице 
(члан 331, став 1 ЗКП). Истинитост представља највиши степен извесности о 
делу и учиниоцу потребан за доношење судске одлуке. Уместо тога, наш законо-
давац се служи термином извесност (члан 16, став 4 ЗКП). Извесност у постоја-
ње нечега може се градирати, баш као што то показује динамика кривичне ства-
ри, која еволуира од основа сумње, преко основане сумње, оправдане сумње, све 
до истинитости. Бити уверен у извесност одлучних чињеница не значи ништа 
друго до бити уверен у њихову истинитост. 

Утврђивање чињеница, у процесноправном смислу, значи уверење у изве-
сност њиховог постојања. Из тог разлога, утврђеним се сматрају само чињенице 
које је суд ауторитативно прогласио у мериторној судској одлуци. То су одлучне 
чињенице, које суд проглашава утврђеним у диспозитиву пресуде, или у решењу 
које одговара пресуди, као и остале важне чињенице (индиције и контролне чи-
њенице), које су проглашене у образложењу. Процесне правно релевантне чиње-
нице се, такође, најчешће утврђују са највишим степеном извесности, од стране 
суда, као и јавног тужиоца, када је на то законом овлашћен. 

Чињенице до којих су органи вођења поступка дошли пре почетка или у току 
поступка не могу имати атрибут утврђене. Сазнање о чињеницама пре доноше-
ња судске одлуке може имати различите степене извесности, почев од основа 
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сумње, преко основане, до оправдане сумње. Сваки нижи степен извесности о 
постојању чињеница оправдано носи извесну сумњу, те се о постојању чињени-
це може говорити када та сумња нестане, тј. када настане извесност. Тек тада се 
може рећи да је нека чињеница утврђена. Уз претходно изнете аргументе, ово је 
додатни у прилог схватању да чињенице у кривичном поступку утврђује суд, из-
узетно други орган поступка, под законом прописаним условима.

4. НАЧИНИ УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

Наука кривичнопроцесног права није сагласна око начина којима се утврђу-
ју чињенице. Према монистичком схватању, чињенице се у кривичном поступку 
утврђују једино доказивањем (5, 17, 18, 29, 30, 31). Аргументе за овакво гледање 
заступници налазе у закону који познаје једино доказивање као начин утврђи-
вања чињеница. Између суда и чињеница постоје посредници (људи и предме-
ти), који су носиоци информација о чињеницама. Утврђивање чињеница врши 
се очитавањем података са носилаца информација. То важи за сва доказна сред-
ства, укључујући увиђај, јер се и тада врши очитавање са предмета и трагова 
кривичног дела, на исти начин као и приликом саслушања окривљеног, или ис-
питивања сведока или вештака. Чак и у случају да је кривично дело извршено на 
главном претресу, суд и тада опажа чињенице као сведок. Одлука о том кривич-
ном делу може се донети извођењем доказа, а никако једино на основу онога што 
је суд сопственим чулима опазио. 

Присталице дуалистичке концепције сматрају да се чињенице у кривичном 
поступку утврђују доказивањем и непосредним чулним опажањем (4, 21, 22, 26). 
Агрументе за наведено тврђење заступници налазе, такође, у процесном зако-
ну, полазећи од одређења увиђаја као непосредног чулног опажања чињеница. 
У току увиђаја могу се, непосредно, утврдити индиције које служе као извор са-
знања о одлучним чињеницама. Кривично дело, извршено на главном претре-
су, такође је, према овим ауторима, пример непосредног утврђивања чињеница. 
Неки заступници дуалистичког схватања, прихватајући да и вештаци учествују 
у утврђивању чињеница у кривичном поступку, сматрају да они то чине управо 
властитим чулним опажањем. Као процесне радње које представљају утврђива-
ње чињеница властитим опажањем наводе се: увиђај, реконструкција, претрес 
стана и лица, препознавање лица и предмета и суочење (21).

Приклањајући се монистичком гледишту, сматрамо да непосредно чулно опа-
жање кривичног догађаја могу имати једино актери, на првом месту, окривље-
ни и оштећени (ако није реч о кривичном делу без оштећеног), као и сведоци – 
очевици. Суд ће о томе сазнати из њихових исказа, дакле, на посредан начин. 
Такође, чињенице у кривичном поступку суд може сазнати из исправа. И у том 
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случају о чињеницама се добијају информације тумачењем трагова, отисака пр-
стију, сазнавањем садржине исправе, слушањем и гледањем тонских или видео 
записа. На тај начин, суд чињенице, такође, утврђује посредним путем, извође-
њем доказа. Исто важи и за утврђивање одлучних чињеница из правноснажне 
пресуде, коју је донао неки други суд, у другом кривичном поступку. Увиђај и 
реконструкција су у процесном закону сврстане у радње доказивања. У вршењу 
увиђаја и реконструкције може учествовати расправни суд. Током вршења уви-
ђаја непосредно се опажају предмети и трагови кривичног дела. Чињенице се, 
међутим, могу утврдити тек очитавањем информација са њих, на исти начин као 
што то суд ради на главном претресу. И у овом случају су посредници сами пред-
мети и трагови, који садрже информације о чињеницама. Током реконструкције 
се врши проверавање веродостојности већ изведених доказа. Непосредно чул-
но опажање суда односи се на чињенице које су већ биле предмет доказивања. 
Исти закључак се може извести за суочење. Током ове радње суд сазнаје о чиње-
ницама из истовременог исказа двају сведока, или сведока и окривљеног. Пре-
трес стана и лица врши полиција, а суд сазнаје чињенице на основу резултата 
ове радње, коју је опет обавио други државни орган. Препознавање лица и ства-
ри врши окривљени или сведок, док суд непосредно чулима опажа једино њи-
хове психолошке реакције током извођења ове радње са циљем закључивања о 
томе, са коликим степеном сигурности су препознали лице или премет. Приме-
на критеријума, којим се служе присталице дуалистичког гледишта не даје од-
говор на питање, по чему се примера ради разликује непосредно чулно опажа-
ње чињеница током вршења увиђаја, од саслушања окривљеног или испитивања 
сведока. Сматрамо да нема никакве разллике, стога што суд на исти начин сазна-
је чињенице, извођењем било ког доказа. Из исказа учесника у поступку, или из 
исправа, изводи се закључак о постојању чињеница, важних за доношење судске 
одлуке у кривичном поступку. Према томе, радње доказивања имају заједнички 
именитељ да служе реконструкцији кривичног догађаја, о коме суд сазнаје по-
средним путем, из исказа људи, или из информација са предмета. Стога се чиње-
нице у кривичном поступку не могу утврдити другим путем, осим доказивањем.

5. ДОКАЗИ И ДОКАЗНА СРЕДСТВА

Наука кривичнопроцесног права развила је инструментаријум утврђивања 
чињеница у кривичном поступку. Правно релевантне и друге чињенице утврђу-
ју се помоћу доказа. То значи да су докази средство утврђивања чињеница. По-
водом појма доказа, али и сродних појмова доказног извора, доказног основа и 
доказног средства, у теорији се ломе копља дуги низ година. Ни данас не можемо 
рећи да је изграђен и једнодушно прихваћен истоветно одређен појам доказа. У 
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старијој процесној теорији наглашавала се важност доказа за утврђивање исти-
не. При томе, прави се разлика између појма доказа у материјалном и процесном 
смислу. Према једном схватању, под доказом у материјалном смислу подразу-
мева се чињеница којом се доказује постојање чињеница, које су од важности за 
доношење судске одлуке. Чињеница коју треба доказати зове се предмет доказа 
(thema probandi), док се чињеница којом се доказује предмет доказа зове доказни 
основ, односно доказни разлог (probatio). У складу с тим, доказом се сматра скуп 
основа (разлога) који говоре у прилог истинитости неке важне чињенице (16).

Слично је гледиште према којем је доказ сваки основ или разлог садржан у до-
казном средству, који потврђује истинитост неке чињенице важне за поступак 
(32). Истој групи припада одређење доказа као фактичких података, у законом 
предвиђеним процесним формама, који оправдавају постојање кривичног дела 
и кривичне одговорности окривљеног (33). Доказ се, такође, дефинише као чи-
њеница, којом се утврђује постојање спорних правно релевантних чињеница у 
кривичном поступку (5, 6).

Према другом схватању, направљена је разлика између доказа у правом и не-
правом смислу. У правом смислу, под доказом се подразумева доказни основ, а 
сам доказ дефинише као чињеница о истинитости или неистинитости спорне 
чињенице. У неправом смислу, доказ се изједначава са појмовима извор доказа, 
тј. доказно средство (34).

Доказом се сматрају и извори сазнања о чињеницама које се утврђују у кри-
вичном поступку (35). Бајер на овај начин одређује појам доказа у ужем смислу, 
као извор сазнања о постојању неке чињенице која се не може утврдити власти-
тим опажањем. Ту убраја исказе процесних субјеката, исправе и снимке, којима 
су регистроване чињенице. Насупрот томе, неки теоретичари доказом сматрају 
и властито опажање чињеница, од стране органа вођења поступка (20). Докази у 
ширем смислу, осим наведеног, обухватају и индиције. Такође је било заступље-
но схватање да су докази процесне радње којима се утврђују чињенице од ва-
жности за доношење судске одлуке (10).

Појам доказа у процесном (формалном) смислу одређује се полазећи од закон-
ских одредби, у којима су регулисани докази. Под доказима се разумеју процесне 
радње, усмерене на утврђивање истинитости чињеница, на којима се заснива суд-
ска одлука (16). Овај појам доказе изједначава са радњама доказивања, тј. са дока-
зним поступком. Процесни појам доказа није у потпуности напуштен у савреме-
ној теорији кривичнопроцесног права. Он се користи да би се истакао захтев да се 
чињенице утврђују од стране законом одређених процесних субјеката, на законом 
прописан начин (14). Анализом одредби важећег ЗКП, у новијој литератури наста-
ло је схватање да је доказ у процесном смислу свако доказно средство које служи 
као инструмент утврђивања чињеница у кривичном поступку. 
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У новијим радовима, који се, између осталог, баве питањима доказа, при-
метна је тенденција да се појам доказа одреди синтетичком дефиницијом. Ра-
нија дефиниција доказом сматра фактичке податке до којих се долази у законом 
прописаном поступку, спровођењем процесних радњи. Они су извор сазнања о 
чињеницама на које се примењују норме материјалног и процесног кривичног 
права (33). Унеколико другачије је одређење да је доказ чињеница на основу које 
надлежни орган у кривичном поступку утврђује неопходне чињенице (31). До-
казом се сматра и чињеница садржана у доказном средству, на основу које орган 
вођења поступка закључује о постојању или непостојању важних чињеница за 
доношење судске одлуке (22).

Из свих наведених дефиниција доказа, може се закључити да се садржај овог 
појма одређује као информација, податак, чињеница. Поједини аутори сматрају 
да докази нису чињенице, већ извори сазнања о чињеницама. Ипак, и код њих је 
присутна контрадикција јер садржајем доказа сматрају управо чињенице које се 
утврђују у конкретном случају (4), уз додатне елементе овог појма. Као што кри-
вична ствар представља животни догађај, који се састоји од чињеница из ствар-
ности, тако се и докази, којима се он реконструише, морају састојати од чињени-
ца. Зовимо их информације или фактички подаци, у доказима се нужно морају 
садржати чињенице, на основу којих ћемо утврдити постојање одлучних чиње-
ница. Све чињенице, које су садржане у доказу, примера ради, у исказу сведока 
не морају се односити на кривични догађај. Исказ сведока ће, по правилу, садр-
жати мноштво чињеница које немају директних додирних тачака са кривичним 
догађајем. Стога је задатак органа вођења поступка да од свих чињеница изврши 
тријажу и да издвоји оне чињенице помоћу којих се може доћи до правно реле-
вантних. Према томе, да би те чињенице биле докази, морају се односити на кри-
вичну ствар и морају бити фиксиране на законом прописани начин (36). Докази 
су чињенице произашле из доказног средства, којима се у кривичном поступку 
утврђује постојање правно релевантних чињеница. Те чињенице којима се утвр-
ђује постојање правно релеватних чињеница могу се означити основ доказива-
ња (утврђивања), а чињенице које је потребно утврдити –  предмет доказивања 
(утврђивања). 

Попут појма доказа, ни по питању појма доказног средства у теорији кри-
вичног процесног права не постоји сагласност. Постоји схватање да је доказно 
средство доказ у неправом смислу речи. Овако схваћено доказно средство пред-
ставља извор доказа, тј. све оно што може да представља доказ о спорним чиње-
ницама у кривичном поступку (34). Ово гледиште убраја: увиђај, сведочење, ве-
штачење, признање и порицање окривљеног, као и исправе у доказна средства. 

Постоји гледиште да доказно средство представља извор, облик из кога про-
истичу чињенице које представљају доказни основ, а у доказна средства убрајају 
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окривљене, сведоке, вештаке, исправе и увиђај (37). Слично схватање одређује по-
јам доказног средства као изворе, форме и начине у којима се јављају докази, пу-
тем којих се утврђују правно релевантне чињенице и друге чињенице, али у њих 
сврставају увиђај, исказ сведока, исказ вештака, исказ окривљеног и исправе (5, 6).  

Поједини аутори доказним средствим сматрају форме (облике) у којима се ја-
вљају докази, али у доказна средства најпре убрајају процесне субјекте, примера 
ради, сведоке, а након тога радње доказивања, испитивање сведока, вештачење, 
саслушање окривљеног, увиђај, као и исправе (31). Наупрот томе, неки аутори, 
такође, одређују доказна средства као форме, у којима се јављају докази, али до-
казним средствима означавају исказ окривљеног, сведока и вештака, те исправе, 
увиђај и реконструкцију (22).

Постоје и они аутори који сматрају да под општи појам доказа могу да се свр-
стају доказна средства и доказни основи (38). Доказна средства се, према неким 
ауторима, дефинишу као начини или методи за извођење доказа од стране суда 
у кривичном поступку, а то је, заправо, предузимање радњи доказивања (19). 
Одређење доказних средстава као начина или форме за уношење спознајног ма-
теријала, такође, изједначава доказна средства са радњама доказивања (35). Сма-
тра се да су оно што је класична школа кривичног процесног права назвала до-
казним средствима заправо радње доказивања, методика, јединство средстава и 
начина којима се остварује доказивање (14, 36).

Полазећи од етимолошког значења речи средство, као начина, инструмента, 
појам доказног средства може се дефинисати као начин на који се у кривичном 
поступку утврђују правно релевантне и друге важне чињенице, за доношење 
одлуке о захтеву тужиоца. С обзиром на то да се чињенице у кривичном поступ-
ку утврђују искључиво на начин прописан процесним законом и искључиво пу-
тем средстава, која су прописана законом, доказна средства се односе на про-
цесне форме за утврђивање чињеница. Стога се појам доказног средства мора 
разликовати од извора доказа. Извор доказа може бити људско биће, окривље-
ни, сведок или ствар, предмет, исправа, налаз и мишљење вештака. Када се тај 
извор заодене у прописану процесну форму, постаје доказно средство. Доказна 
средства у кривичном поступку су одређена у Законику о кривичном поступку, 
системом енумерације. То су исказ окривљеног, исказ сведока, исказ вештака, ис-
праве и увиђај. Ове појмове треба разликовати од радњи доказивања, као што су 
саслушање окривљеног, испитивање сведока, претресање стана и лица и друге.

ЗАКЉУЧАК

Стварање кохерентног система основних појмова у науци кривичнопроце-
сног права од круцијалне је важности за правилно разумевање и тумачење ин-
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ститута кривичног поступка. Од дефинисања основних појмова, често зависи 
суштинско опредељење законодавца за сам тип кривичног поступка. Стремље-
ња, изражена током реформе кривичног поступка, ка адверзијализацији, у нај-
већој мери су материјализована доношењем Законика о кривичном поступку 
из 2011. године. На тај начин примењено је схватање о епистемолошком пој-
му утврђивања чињеница, затим плуралистичка концепција о субјектима утвр-
ђивања чињеница. Напуштањем начела истине релативизује се највиши степен 
извесности, са којим треба утврдити чињенице. Осим тога, најнижи степен из-
весности, основи сумње, сада фигурира као стварни услов за покретање преди-
стражног поступка, али и истраге. Најзад, у самом тексту Законика о кривичном 
поступку дефинисани су основни појмови о чињеницама и доказима у кривич-
ном поступку. Сви ти фактори представљају потребу да се реконструишу кла-
сична схватања појмова у кривичнопроцесном праву, са циљем стављања под 
лупу важећег нормативног оквира. Након темељне анализе темељног вокабулара 
науке о кривичном поступку, интенција законодавца за промену фундуса кри-
вичног поступка не може да издржи тест сагласности са теоријским схватањи-
ма, али ни са процесном стварношћу, која произлази из свести континенталног 
судије, као и других учесника у поступку. 
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CONTESTED ISSUES OF FACTS AND EVIDENCE  
IN THE THEORY OF CRIMINAL PROCEDURE

SUMMARY

This paper deals with the terms of criminal proceedings science, of which to date has 
not been agreed. There are different views in criminal proceedings theory, about the 
term and the types of facts, as well as what it means to determine a fact in criminal 
proceedings. Whether the facts are determined only by the court, or also by other pro-
cedural subjects, is also a subject of controversy in jurisprudence. To get the facts in 
criminal proceedings considered established, it must be reached to the highest degree 
of certainty of their existence. Monistic and a dualistic conception about the method 
of establishing the facts, represent two opposite point of theoretical view on this im-
portant issue. The term of the proof and the term of proofs’ instrumentality also is an 
ongoing debate in the science of criminal proceedings. The author presents different 
understandings of relevant authors, trying to establish a coherent system of concepts 
in the theory of the facts and evidence, appropriate to the legislation and procedural 
reality.
Key words: the facts, decisive facts, the proofs, instrumentality of proof
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ОДЛОЖЕНО КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ  
У ДРЖАВАМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак: Аутор се у раду бави институтом одложеног кривичног гоњења у 
правима држава бивше Југославије. Имајући у виду да у правним системима 
Босне и Херцеговине и Македоније не постоји институт одложеног кривичног 
гоњења, предмет рада били су правни системи осталих држава: Србије, Црна 
Горе, Хрватске и Словеније. Најпре, указано је на садржај норми позитивног 
права, а затим је упоредном анализом указано на сличности и разлике у реше-
њима. Анализа позитивног права подразумевала је не само норме закона који-
ма се уређује кривични поступак, већ и закона и позаконских аката којима се 
ближе прописују питања од значаја за одлагање кривичног гоњења.
Кључне речи: опортунитет, одложено кривично гоњење, казнени прогон, зако-
нодавства бивше Југославија

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Одложено кривично гоњење представља облик опртунитета кривичног го-
њења и као такво подразумева право и обавезу јавног тужиоца да, иако су ис-
пуњени услови, не предузме кривично гоњење, јер у конкретном случају то 
није целисходно. Као и код других облика опортунитета кривичног гоњења, 
и одложеним кривичним гоњењем се жели постићи повећање ефикасности 
поступка и растерећење судова (1, 2). Тенденције савремене науке кривично-
процесног права и ширење савременог компаративног кривичнопроцесног 
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законодавства у вези са поједностављеним формама поступања у кривичним 
стварима, нашле су своје место и у кривичнопроцесном законодавству земаља 
региона (3). У оквиру реформи процесног законодавства, део држава бивше Ју-
гославије прихватио је европску тенденцију одступања од начела легалитета. То 
је у духу Препоруке Комитета министара Савета Европе бр. Р(87)18 од 17. сеп-
тембра 1987, којом је препоручено да „начелу дискреционог гоњења треба при-
бегавати или се његова примена проширивати кад год историјски развој и устав 
земаља чланица то омогућавају“ (4). Предмет наше анализе су правни системи 
Србије, Црне Горе, Хрватске и Словеније, чијим је процесним законима предви-
ђена могућност одлагања кривичног гоњења, док таква могућност не постоји у 
правима Босне и Херцеговине и Македоније. У основи, решења која су законо-
давци наведених држава прописали су слична, али не у мери у којој би се оче-
кивало од држава које су проистекле из некада заједничког правног система. Tо 
се, пре свега, односи на процесни тренутак до кога је могуће одложити кривич-
но гоњење, као и на начин на који су ближе регулисана бројна питња од значаја 
за спровођење поступка одлагања кривичног гоњења и реализацију преузетих 
обавеза. Док је црногорски законодавац био прецизан у регулисању наведених 
питања, и то учинио доношењем посебног акта ниже правне снаге од закона, до-
тле је словеначки законодавац то учинио делимично одредбама процесног зако-
на, а најпре општим упутством тужиоца. Српски законодавац је то делимично 
учинио одредбама посебног закона, а хрватски законодавац је много тога оста-
вио нерегулисаним. Са друге стране, за разлику од осталих, хрватски законода-
вац је прописао да је кривично гоњење могуће одложити и након подношења оп-
тужбе суду. Ово су само неке разлике које сматрамо најважнијим, а у даљем делу 
рада ћемо појединачном анализом одредаба наведених права, а потом међусоб-
ним поређењем резултата појединачне анализе, указати и на остале сличности и 
разлике у регулисању института одложеног кривичног гоњења, а тиме на пред-
ности и недостатке појединачних решења.

1. ОДЛОЖЕНО КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

У српском праву јавни тужилац може одложити кривично гоњење само за 
дела за која је законом прописана новчана или казна затвора до пет година. Ова-
кво решење је нешто другачије у односу на раније српско законодавство, с обзи-
ром на то да се ранијим Закоником о кривичном поступку1 одлагање кривичног 
гоњења за дела за која се може изрећи казна затвора више од три године, а до пет 

1 Законик о кривичном поступку (Службени лист СРЈ бр. 70/2001).
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година, тражила сагласност ванрасправног већа надлежног суда.2 У позитивном 
праву одложено кривично гоњење је регулисано чл. 283 Законика о кривичном 
поступку Републике Србије3 (у даљем тексту: ЗКП РС), којим је прописано да се 
кривично гоњење за наведена дела може одложити уколико осумњичени при-
хвати једну или више следећих обавеза:

1. да отклони штетну последицу насталу извршењем кривичног дела или да 
надокнади причињену штету

2. да на рачун прописан за уплату јавних прихода уплати одређени новчани 
износ, који се користи за хуманитарне или друге јавне сврхе

3. да обави одређени друштвенокорисни или хуманитарни рад
4. да испуни доспеле обавезе издржавања
5. да се подвргне одвикавању од алкохола или опојних дрога
6. да се подвргне психосоцијалном третману ради отклањања узрока насил-

ничког понашања и
7. да изврши обавезу установљену правноснажном одлуком суда, односно 

поштује ограничење утврђено правноснажном судском одлуком.
Јавни тужилац одлаже кривично гоњење у форми наредбе, остављајући осум-

њиченом рок, који не може бити дужи од годину дана, да испуни преузету обавезу. 
Надзор над извршењем преузетих обавеза обавља Повереник из органа управе на-
длежног за послове извршења кривичних санкција (у даљем тексту: Повереник), 
а у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове правосуђа. За-
коном о извршењу ванзаводских санкција и мера4 створени су услови да у пракси 
заживи установа Повереника.5 Па тако, одлуку о одлагању кривичног гоњења са 

2 У ранијем српском законодавству, изменама закона из 2004. године, свако одлагање кривичног гоњења 
је било условљено сагласношћу суда. Такво решење је трпело оштре теоријске критике и истовремено 
стварало озбиљне проблеме у пракси. Теорија је с правом истицала да су оваквом одредбом уведена 
ограничења дискреционог права јавног тужиоца, што је дубоко супротно суштини и сврси овог института. 
Уместо да јавни тужилац оцени да ли је у конкретном случају оправдано да кривично гоњење услови 
испуњењем одређених обавеза, оваквим решењем је без озбиљног разлога сам процес одлагања кривичног 
гоњења закомпликован. Сложеност проблема била је додатно појачана чињеницом да законодавац није 
прецизирао ко је функционално надлежан за давање сагласности на одлуку о одлагању кривичног гоњења 
(истражни судија, веће или судија појединац), што је довело до различитог поступања у пракси. Лоше 
законско решење измењено је већ 2006. године, чиме је могућност одлагања кривичног гоњења поново 
постала део искључиво дискреционог права јавног тужиоца (4).

3 Законик о кривичном поступку Републике Србије (Службени гласник РС бр. 72/2011).
4 Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера (Сл. гласник РС бр. 55/2014).
5 Тек доношењем Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера створени су услови да у пракси зажи-

ви установа Повереника, дакле, након годину дана од ступања на снагу Законика о кривичном поступку 
којим је предвиђено да ће надзор над извршењем преузетих обавеза обављати Повереник. До тада, а и да-
нас на подручјима где установа Повереника још увек није формирана, надзор над извршењем преузетих 
обавеза вршила су и још увек врше јавна тужилаштва. Садржај надзора условљен је врстом преузете оба-
везе. Па тако, уколико је осумњичени обавезан да уплаћује одређени новчани износ у хуманитарне сврхе, 
онда ће морати јавним тужилаштвима периодично да доставља уплатнице, уколико је подвргнут психо-
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подацима о личности осумњиченог јавни тужилац доставља Повереничкој канце-
ларији у року од три дана од дана доношења.6 Одмах по пријему, Повереник је ду-
жан да предузме радње потребне за извршење одлуке јавног тужиоца којом је од-
ложено кривично гоњење, па у том смислу може прибављати потребне податке од 
породице осумњиченог, полиције, установа здравствене и социјалне заштите, по-
слодаваца и других установа, организација и удружења, односно непосредно про-
веравати извршење преузетих обавеза. Осумњичени који је оправдано спречен да 
испуни обавезу, дужан је да без одлагања обавести Повереника. У том случају, као 
и у случају да осумњичени не испуњава преузете обавезе без разлога, Повереник је 
дужан да обавести јавног тужиоца и Повереничку службу. Према потреби, дужан 
је да достави извештај о околностима које битно утичу на извршење обавеза. Када 
осумњичени испуни обавезе, Повереник, без одлагања, о томе обавештава јавног 
тужиоца и Повереничку службу. 

Поверавање надзора над извршењем преузетих обавеза Поверенику сматра-
мо добрим решењем, јер ће то допринети ефикаснијем извршењу преузетих оба-
веза и растерећењу јавних тужилаштва и судова. Међутим, иако је формирана 
установа Повереника који треба да врши надзор над извршењем преузетих оба-
веза, у пракси се показало да овај институт још увек није заживео у мери у ко-
јој се то од њега очекује. Бројна тужилаштва и даље настављају праксу контроле 
над извршењем обавеза, па о томе да је одложено кривично гоњење неког лица 
најчешће и не обавештавају Повереничку канцеларију. Са друге стране, у мно-
гим градовима још увек нису ни формиране Повереничке канцеларије тако да 
није ни могуће вршити контролу над извршењем обавезе у смислу Закона о из-
вршењу ванзаводских санкција и мера. Уз велико разумевање за проблеме који 
могу настати у процесу имплементације одредаба Закона о извршењу ванзавод-
ских санкција и мера, који је релативно скорије и ступио на снагу, сматрамо да 
је потребно у што краћем року формирати мрежу Повереника и подстаћи јавна 
тужилаштва да процес контроле извршења преузетих обавеза прилагоде одред-
бама наведеног закона.

Уколико осумњичени испуни преузету обавезу, кривична пријава против 
њега биће одбачена, а одредбе које се тичу права оштећеног да приговори одба-
чају неће бити примењене. Исто решење је било садржано и у ранијем законику, 
али уз једну битну разлику. Раније је одлагање кривичног гоњења било условље-

социјалном третману или третману ради одвикавања од алкохола или опојних дрога, јавна тужилаштва 
ће о успешности у примени третмана обавештавати установе које третман спроводе и сл.

6 Послове извршења ванзаводских санкција и мера спроводи организациона јединица надлежна за 
алтернативне санкције (Повереничка служба), у оквиру Управе за извршење кривичних санкција. У 
оквиру Повереничке службе образују се повереничке канцеларије за подручје територијалне надлежности 
једног или више виших судова.
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но не само пристанком осумњиченог већ делимично и пристанком оштећеног.7 
У позитивном праву није изричито предвиђено да је одлагање кривичног гоње-
ња условљено пристанком оштећеног, због чега јавни тужилац може одложити 
кривично гоњење иако претходно није чуо мишљење оштећеног о томе. Сматра-
мо да је овакво решење погрешно и да је оправдано одложити кривично гоњење 
осумњиченог само уколико на то пристане и оштећени. У том случају, добрим се 
чини и решење садржано у ранијем законику којим је било предвиђено да јавни 
тужилац може да одложи кривично гоњење и без пристанка оштећеног уколико 
оштећени не даје пристанак из очигледно неоправданог разлога. Зато је потреб-
но да јавни тужиоци опрезно приступају одлагању гоњења без пристанка оште-
ћеног, због чега сматрамо добром праксом да јавни тужиоци, свакако, испитају 
оштећеног на околности одлагања гоњења, а тамо где оцене да пристанак оште-
ћеног изостаје само из његовог хира или обести, кривично гоњење ипак одложе 
упркос одсуству пристанка оштећеног. Такође, на овакву праксу указује и чиње-
ница да је суштина наведеног института да се отклоне штетне последице дела, 
односно узроци који су довели до његовог извршења, а да би се то постигло, јав-
ни тужилац мора чути мишљење оштећеног поводом учињеног дела.

Измене важећег законика, које су уследиле у мају 2014. године, обухватиле су 
и чл. 283 ЗКП РС, дакле, и одредбу којом је предвиђено одлагање кривичног го-
њења. Па тако, док је до маја месеца осумњичени могао бити обавезан да уплати 
новчани износ у корист хуманитарне организације, фонда или јавне установе, 
сада може бити обавезан да на рачун прописан за уплату јавних прихода упла-
ти одређени новчани износ, који се користи за хуманитарне или друге јавне свр-
хе. Наведена средства додељују се хуманитарним организацијама, фондовима, 
јавним установама или другим правним или физичким лицима, по спроведе-
ном јавном конкурсу, који расписује министарство надлежно за послове пра-
восуђа. Јавни конкурс спроводи комисија коју образује министар, а спровођење 
јавног конкурса, критеријуми за расподелу средстава, састав и начин рада ко-
мисије уређују се актом министра. Посебно специфична одредба измењеног за-
коника јесте она којом је прописано да комисија, на захтев физичког лица, без 
спровођења јавног конкурса, може предложити да се новчана средства доделе 
ради лечења детета у иностранству, уколико средства за лечење нису обезбеђе-
на у Републичком фонду за здравствено осигурање. У сваком случају, о распо-

7 Пристанак оштећеног као услов да се одложи кривично гоњење осумњиченог био је доста несрећно 
регулисан ранијим закоником. Наиме, одлагање кривичног гоњења осумњиченог било је условљено 
пристанком оштећеног само уколико се осумњичени имао обавезати да плати одређени новчани 
износ у корист хуманитарне организације, фонда или јавне установе, односно да обави одређени 
друштвенокорисни или хуманитарни рад. Потпуно је нејасно због чега се за примену осталих обавеза 
није тражио пристанак оштећеног, а посебно да би осумњичени отклонио штетну последицу насталу 
извршењем кривичног дела или да би отклонио причињену штету.
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дели новчаних средстава одлуку доноси Влада. Овакво решење које је резултат 
измена Законика сматрамо бољим од раније важећег, јер је до измена ова област 
била прилично неуређена, па тако није било дефинисано на који начин нека ху-
манитарна организација, фонд или јавна установа стичу право да им буде упла-
ћен новац, на који начин ће се вршити уплате, тј. да ли свакој институцији у јед-
наком износу, да ли је оштећени могао условити пристанак на одлагање гоњења 
уплатом тачно одређеној институцији и сл. Стога, много тога је било препуште-
но на вољу и савест јавних тужилаца, што је могло довести и до злоупотреба, по-
себно имајући у виду да уплате по овом основу у Србији износе неколико мили-
она евра. Зато сматрамо да се наведеним изменама дефинишу јаснија правила у 
овој области и смањују могућности злоупотребе, иако таква могућност увек по-
стоји без обзира на садржај законских норми. Након поплаве у мају 2014. године 
републички јавни тужилац донео је обавезујуће упутство којим се сва тужила-
штва у Србији обавезују да новчана средства по основу чл. 283, ст. 1, тач. 2. ЗКП 
морају усмерити на посебан рачун Владе Републике Србије намењен помоћи по-
плављеним подручјима, што сматрамо потпуно оправданим, имајући у виду по-
следице мајске поплаве.

Одлагање кривичног гоњења у српском праву могуће је све док јавни тужи-
лац надлежном суду не поднесе оптужни предлог. Овакво схватање је последи-
ца чињенице да српски законодавац у чл. 283 ЗКП РС користи термин осумњи-
чени, а сходно чл. 2 ЗКП РС осумњичени је лице према коме је због постојања 
основа сумње да је учинило кривично дело надлежни државни орган у преди-
стражном поступку предузео радњу прописану овим закоником и лице против 
кога се води истрага. 

У српском праву могућност одлагања кривичног гоњења условљена је искљу-
чиво врстом и висином запрећене казне. Оно што замерамо српском законо-
давцу јесте да су из одредбе чл. 283 ЗКП РС изостале чињенице које би јавни ту-
жилац требало да цени приликом одлучивања да ли је целисходно да одложи 
кривично гоњење, као што су ранији живот учиниоца, његова лична својства и 
сл. Овакав недостатак је делимично исправљен у пракси чињеницом да је репу-
блички јавни тужилац донео обавезно упутство А. бр. 246/08 по коме се евиден-
тирају и републичком јавном тужиоцу достављају подаци о свим случајевима 
примене начела опортунитета (5). У пракси српски јавни тужиоци целисходност 
одлагања кривичног гоњења цене након што прибаве извод из Казнене евиден-
ције и податак од Републичког јавног тужилаштва да ли је према осумњиченом 
одлагано кривично гоњење. Уколико је осумњичени раније осуђиван или је пре-
ма њему одлагано кривично гоњење, то ће представљати препреку за поновно 
одлагање кривичног гоњења. Сматрамо потпуно оправданим овакво поступање 
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у пракси, али исто тако сматрамо потребним да се у неким будућим изменама за-
коника то и уобличи кроз измене и допуне чл. 283. 

2. ОДЛОЖЕНО КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ У ЦРНОГОРСКОМ ПРАВУ

Одложено кривично гоњење у црногорском праву регулисано је одредбама 
чл. 272 Законика о кривичном поступку Републике Црне Горе8 (у даљем тексту: 
ЗКП ЦГ). Примена одложеног кривичног гоњења дуго је наилазила на отпоре, 
да би последњих година овај институт почео да се учестало примењује и пока-
зао добре резултате у растерећењу судова тзв. багателног криминалитета (6). У 
црногорском праву, као и у српском, јавни тужилац може одложити кривично 
гоњење за кривична дела за која је прописана новчана или казна затвора до пет 
година, али за разлику од српског, црногорски законодавац је био прецизнији, 
па је предвидео да иако је испуњен услов запрећене казне, кривично гоњење се 
не може одложити увек, већ само уколико у конкретном случају не би било це-
лисходно да се води кривични поступак, с обзиром на природу кривичног дела 
и околности под којима је дело учињено, ранији живот учиниоца и његова лич-
на својства.9 Јавни тужиоци у Републици Србији, такође, имају у виду наведене 
околности приликом одлучивања да ли су испуњени услови да се одложи кри-
вично гоњење, јер је у пракси потребно прибавити извод из казнене евиденције 
и извештај Републичког јавног тужилаштва о томе да ли је према осумњиченом 
раније одлагано кривично гоњење. Но свакако да је то питање боље регулиса-
но у праву Републике Црне Горе, јер је оваква обавеза јавног тужиоца изричито 
предвиђена законом.

У погледу обавеза које осумњичени може преузети како би кривично гоњење 
против њега било одложено постоје извесне разлике између два законодавства. 
У црногорском праву није предвиђено да се против осумњиченог може одложи-
ти кривично гоњење уколико је преузео обавезу да се подвргне одвикавању од 
алкохола или опојних дрога или да се подвргне психосоцијалном третману ради 
отклањања узрока насилничког понашања. Даље, обавезу коју је јавни тужилац 
утврдио у форми решења, осумњичени је дужан да изврши у року који не може 
бити дужи од шест месеци, док је тај рок у српском праву годину дана.

Специфичност црногорског закона је у томе што јавни тужилац може, пре до-
ношења решења којим одлаже кривично гоњење, како би осумњичени отклонио 

8 Законик о кривичном поступку Републике Црне Горе (Службени лист ЦГ бр. 57/09)
9 Исто ово црногорски законодавац поновио је у Правилнику о одложеном кривичном гоњењу, без реалне 

потребе с обзиром на то да се већ у закону наводе чињенице које јавни тужилац мора да узме у обзир 
приликом одлучивања о одложеном кривичном гоњењу.
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штетну последицу насталу извршењем кривичног дела или надокнадио причи-
њену штету, односно испунио доспеле обавезе издржавања, односно друге оба-
везе утврђене правноснажном судском одлуком, уз помоћ посебно обучених 
лица – посредника, спровести поступак посредовања између оштећеног и осум-
њиченог. Да би се одложило кривично гоњење против осумњиченог који је пре-
узео обавезу да плати одређени новчани износ у корист хуманитарне организа-
ције, фонда или јавне установе, односно да обави одређени друштвенокорисни 
или хуманитарни рад, потребна је претходна сагласност оштећеног. Овакво ре-
шење црногорског законодавца чини се добрим, а посебно решење којим се уво-
ди могућност посредовања између осумњиченог и оштећеног. Тиме се на нај-
ефикаснији начин отклањају штетне последице дела и смирују тензије између 
осумњиченог и оштећеног, настале извршењем кривичног дела. Такође, добро је 
што је црногорски законодавац, за разлику од српског, изричито предвидео да се 
за одлагање кривичног гоњења у одређеним случајевима мора прибавити сагла-
сност оштећеног, али није добро што је изостала одредба да се кривично гоњење 
може одложити и без његове сагласности уколико сагласност не даје из чистог 
хира или обести. На овај начин, створена је могућност да оштећени злоупотре-
бљава своје право, а јавни тужилац нема могућности да се томе супротстави. 

У црногорском праву сусрећемо околност која није присутна у осталим пра-
вима бивших република, а то је да се сва питања од значаја за одложено кривич-
но гоњење (спровођење радњи, начин испуњења обавеза, садржај решења о ода-
гању кривичног гоњења и сл.) регулише посебним Правилником о одложеном 
кривичном гоњењу (у даљем тексту: Правилник)10 који је у складу са одредбама 
ЗКП ЦГ донео надлежни министар. Овакво решење је добро имајући у виду да 
су њиме јасно и прецизно регулисана бројна питања одлагања кривичног гоње-
ња која су српским тужиоцима представљала проблем у пракси управо из разло-
га јер их законодавац није регулисао, нити је постојао правни акт ниже правне 
снаге којима би се та питања регулисала.

Правилником се најпре регулише садржај позива који се упућује осумњиче-
ном у коме, поред осталог, мора бити наведен разлог позивања и упозорење да 
ће у случају неодазивања јавни тужилац предузети кривично гоњење. Затим се 
одређују форма и поступак за узимање изјаве од осумњиченог. Прецизно су ре-
гулисани и садржај позива који се упућује оштећеном, у случајевима када је за 
одлагање кривичног гоњења потребна и његова сагласност, а у коме, поред оста-
лог, мора бити наведено да ће се у случају неоправданог неодазивања позиву 
сматрати да је оштећени дао сагласност за испуњење обавезе. У складу са чиње-
ницом да је црногорским законом предвиђена могућност посредовања пре него 

10 Правилник о одложеном кривичном гоњењу (Службени лист ЦГ бр. 60/10)
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што се утврде одређене обавезе, Правилником је прописано да између осумњи-
ченог и оштећеног посредује јавни тужилац, а уколико се на тај начин не по-
стигне споразум између њих, посредовање се поверава посебно обученом лицу 
– посреднику, који се одређује са списка који води министарство надлежно за 
послове правосуђа. Подаци добијени током посредовања су поверљиве природе 
и не могу се користити у случају кривичног гоњења осумњиченог. Посредовање 
почиње у року од осам дана од дана одређивања посредника и може трајати нај-
дуже два месеца, а може бити прекинуто на захтев осумњиченог или оштећеног. 
Уколико посредовање није успело, посредник је дужан да о томе обавести јавног 
тужиоца. Успешно окончано посредовање резултира споразумом између осум-
њиченог и оштећеног, чији су обавезни елементи одређени Правилником. Након 
што јавни тужилац утврди да су испуњени услови за одлагање кривичног гоње-
ња, донеће решење чији је садржај одређен Правилником. Такође, Правилником 
је прецизно одређен и начин испуњења обавеза које је преузео осумњичени. На-
кон што се јавном тужиоцу достави доказ о испуњењу обавеза из решења, јав-
ни тужилац ће донети решење о одбацивању кривичне пријаве које се доставља 
осумњиченом и подносиоцу пријаве који није оштећени. Иначе, о предметима 
одложеног кривичног гоњења води се посебна евиденција, а начин њеног вође-
ња утврђује се упутством Врховног државног тужилаштва.

Црногорски законодавац, као и српски, прописао је да се кривично гоњење 
може одложити против осумњиченог. Имајући у виду одредбу чл. 22 ЗКП ЦГ ко-
јом се осумњиченим сматра лице према коме је надлежни државни орган пре-
дузео неку радњу због постојања основа сумње да је учинило кривично дело, а у 
односу на које још није донесена наредба о спровођењу истраге, нити је поднесе-
на непосредна оптужница, то се и у црногорском праву кривично гоњење лица 
може одложити све док надлежном суду не буде поднет оптужни предлог.

Уколико осумњичени изврши преузету обавезу у року, јавни тужилац ће од-
бацити кривичну пријаву. У том случају, одредбе чл. 59 ЗКП ЦГ којима се пред-
виђа право оштећеног да предузме кривично гоњење, након што пријава буде 
одбачена, не могу бити примењене. О овој последици јавни тужилац је дужан да 
обавести оштећеног пре него што прибави његову сагласност за одлагање кри-
вичног гоњења.

3. ОДЛОЖЕНО КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ У ХРВАТСКОМ ПРАВУ

Суштински битна разлика између српског и црногорског права, са једне стра-
не, и хрватског права, са друге, у погледу начина регулисања овог питања, јесте 
процесни тренутак до кога је могуће применити наведени институт. Док срп-
ски и црногорски законодавац предвиђају да се кривично гоњење може одло-
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жити против осумњиченог, а то значи пре подношења оптужног предлога суду, 
хрватски законодавац је у ставу 5, чл. 206д Закона о кривичном поступку Репу-
блике Хрватске11 (у даљем тексту: ЗКП РХ) прописао да ће судија појединац ре-
шењем прекинути кривични поступак уколико јавни тужилац изјави да условно 
одустаје од оптужбе. То значи да је у хрватском праву јавном тужиоцу дозвоље-
но да опортунитет у овом облику примени и након што је суду поднео оптужни 
акт, те да у том смислу одустане од кривичног гоњења уколико окривљени испу-
ни преузету обавезу. Као и српски, хрватски законодавац је прописао да јавни 
тужилац може условно одложити, односно одустати од кривичног гоњења уко-
лико постоји основана сумња да је извршено кривично дело за које је предвиђе-
на новчана казна или казна затвора до пет година. У ранијем хрватском праву 
било је прописано да се кривично гоњење лица може одложити уколико посто-
ји основана сумња да је извршено кривично дело за које је предвиђена новча-
на или казна затвора до три године. Поред тога, било је прописано да је приме-
на овог института могућа уколико је кривична пријава поднета за дело нижег 
степена кривице код којег постоји одсутност или незнатност штетних последи-
ца. (7) Дакле, хрватски законодавац је проширио круг кривичних дела код ко-
јих је могуће одложити кривично гоњење, али је изостало навођење околности 
које јавни тужилац, поред запрећене казне, мора имати у виду при доношењу 
одлуке да ли је одлагање кривичног гоњења целисходно. Списак обавеза које 
осумњичени односно окривљени може да преузме готово је идентичан као и у 
српском праву, с тим што је овде изостала могућност да се кривично гоњење од-
ложи, односно одустане од кривичног гоњења прихватањем извршења обаве-
зе установљене правноснажном одлуком суда, поштовањем ограничења утврђе-
ног правноснажном судском одлуком. Решењем јавног тужиоца одредиће се рок, 
који не може бити дужи од годину дана, у коме осумњичени односно окривље-
ни мора испунити преузету обавезу. Решење се доставља осумњиченом односно 
окривљеном, оштећеном и подносиоцу кривичне пријаве, уз поуку оштећеном 
да имовинскоправни захтев може остваривати у парници. Против решења није 
дозвољена жалба.

Уколико осумњичени, односно окривљени испуни преузету обавезу и јавни 
тужилац због тога одбаци кривичну пријаву, оштећени неће имати право да пре-
дузме гоњење. Исто важи и уколико суд донесе решење о обустави поступка због 
одустанка јавног тужиоца.

Сматрамо да питање условног одлагања, одустанка од кривичног гоњења 
у хрватском праву није довољно прецизно регулисано. У закону нису садржа-
не норме којима би се регулисало питање начина извршења и контроле над из-

11 Закон о казненом поступку Републике Хрватске (Народне новине бр. 152/2008)
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вршењем преузетих обавеза. Црногорски законодавац је то учинио посебним 
правилником, српски поверавањем надзора над извршењем преузетих обавеза 
поверенику и регулисањем ове установе одредбама Закона о извршењу ванза-
водских санкција и мера, а видећемо и да је у словеначком праву ово питање ре-
гулисано делимично кроз одредбе процесног закона, а делимично општим упут-
ством највишег јавног тужиоца. Штавише, у ЗКП РХ не постоји ни одредба којом 
би се предвидело да ће се ова питања уредити актом ниже правне снаге у одно-
су на закон. 

4. ОДЛОЖЕНО КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ У СЛОВЕНАЧКОМ ПРАВУ

У словеначком праву одлагање кривичног гоњења ограничава се на кривична 
дела за која је прописана новчана или казна затвора у трајању до три године. Ме-
ђутим, специфичност словеначког права је у томе што се независно од ове опште 
одредбе прописује да је кривично гоњење могуће одложити и у односу на поједи-
на кривична дела предвиђена ставом 2, члана 162 Закона о кривичном поступку 
Републике Словеније,12 за која је прописана строжа казна затвора од три године. 
Услов за примену ове одредбе је да су испуњене посебне околности. Такође, уко-
лико постоје посебне околности, а кривична пријава је поднета против малолет-
ног лица, кривично гоњење је могуће одложити и за остала кривична дела за која 
је прописана казна затвора до пет година. Посебне околности се ближе регули-
шу општим упутством врховног јавног тужиоца, којим се још регулишу и начин 
и услови спровођења, односно надзора над извршењем преузетих обавеза, као и 
трошкови који су настали одлагањем кривичног гоњења (8). 

Обавезе које осумњичени може преузети су готово идентичне обавезама 
предвиђеним у праву осталих држава, а пре свега, српском праву. Словеначки 
законодавац је питање реализације преузетих обавеза делимично регулисао и 
нормама процесног закона. Тако је прописано да уколико осумњичени преузме 
обавезу да надокнади штету или изврши друштвенокорисни рад, надзор над из-
вршењем ће у сарадњи са јавним тужиоцем вршити центар за социјални рад. 
Даље, законом је прописано да ће јавни тужилац да позове оштећеног и осум-
њиченог у јавно тужилаштво при чему у позиву мора нагласити разлоге позива-
ња. Уколико се одазову на позив, јавни тужилац ће осумњиченог упознати са на-
водима кривичне пријаве и обавестити га да ће кривична пријава бити одбачена 
ако у року, који одреди јавни тужилац, испуни преузету обавезу. Рок за испуње-
ње преузетих обавеза не може бити дужи од годину дана, осим ако је осумњиче-
ни преузео обавезу да испуни доспеле обавезе издржавања када рок за испуње-

12 Закон о казенскем постопку (Урадни лист РС шт. 63/94)
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ње не може бити дужи од шест месеци (9). Уколико се осумњичени и оштећени 
не одазову позиву јавног тужиоца није допуштено поновно позивање. Да би се 
одложило кривично гоњење осумњиченог, потребна је сагласност оштећеног.

Уколико осумњичени испуни преузету обавезу, у року који је одредио јав-
ни тужилац, кривична пријава ће бити одбачена. У том случају, оштећени неће 
имати право да покрене, односно настави кривично гоњење о чему је јавни ту-
жилац дужан да обавести оштећеног пре него што кривично гоњење буде одло-
жено. Као и српски и црногорски законодавац, тако и словеначки законодавац 
није предвидео могућност одлагања кривичног гоњења након што оптужни акт 
буде поднет суду.

ЗАКЉУЧАК

На основу претходно извршене анализе, у закључку ћемо указати на најзна-
чајније разлике у регулисању овог института у позитивном праву наведених др-
жава. Пре свега, наводимо да је словеначки законодавац одлагање кривичног 
гоњења ограничио на кривична дела за која је прописана новчана или казна за-
твора до три године, за разлику од осталих законодаваца који су као горњу гра-
ницу примене овог института предвидели казну затвора до пет година. Поред 
тога, словеначки законодавац је предвидео да се уз испуњеност посебних усло-
ва кривично гоњење може одложити и за тачно наведена кривична дела за која је 
прописана и тежа казна затвора, односно казна затвора до пет година за сва кри-
вична дела уколико је кривична пријава поднета против малолетног лица. Знат-
на је разлика између српског, црногорског и словеначког закона, са једне стране, 
и хрватског закона, са друге, у односу на процесни тренутак до кога је могуће од-
ложити кривично гоњење. Док је у хрватском праву то могуће учинити и након 
подношења оптужног акта суду, у осталим правима је то могуће учинити само 
пре наведеног процесног тренутка. Посебно значајним истичемо да су у црно-
горском праву бројна питања од значаја за сам поступак одлагања кривичног го-
њења и реализацију преузетих обавеза регулисана посебним правилником, а у 
словеначком упутством највишег тужиоца и делимично процесним нормама.  
Са друге стране, српски законодавац је одредбама посебног закона увео устано-
ву Повереника који врши контролу реализације преузетих обавеза, али је број-
на питања оставио нерегулисаним, уосталом као и хрватски законодавац, који 
је нерегулишући многа од ових питања препустио пракси да их уреди. Међутим, 
такво стање може створити недоумице и разлике у поступању јавних тужила-
штава, а тиме проблеме у примени института одложеног кривичног гоњења.  

Полазећи од тога да је примарни циљ одложеног кривичног гоњења подиза-
ње ефикасности и растерећење јавних тужилаштава и судова од поступака за 
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кривична дела тзв. „багателног криминалитета“, сматрамо добрим што су Срби-
ја, Црна Гора, Хрватска и Словенија прихватиле овај институт у оквиру све при-
сутније тенденције прихватања поједностављених форми поступања у кривич-
ним стварима. У будућности је потребно пратити ефекте и утврдити проблеме у 
примени одредаба којима се регулише овај институт, па у том смислу и вршити 
евентуалне измене одредаба. Истовремено се надамо и да ће законодавци Босне 
и Херцеговине и Македоније у своје процесне законе унети и одредбе којима се 
предвиђа и регулише одложено кривично гоњење. 
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POSTPONED CRIMINAL PROSECUTION  
IN THE STATES OF FORMER YUGOSLAVIA

SUMMARY

The author in this work deals with the institute of the deferred prosecution in the 
legislations in the countries of the Former Yugoslavia. Bearing in mind that in the 
legal systems of Bosnia and Herzegovina, and in the Former Yugoslavia Republic of 
Macedonia, do not exist this institute, the author in this work explains legislative solution 
in the other countries: Serbia, Montenegro, Croatia and Slovenia. On the first place, it 
was pointed out on the norms of the positive law, and then, the author elaborates with 
the similarities and differences between them. An analyze of the positive law imply 
not only norms of the positive laws and norms that govern criminal procedure, but 
also laws and subordinate acts that regulate in detail issues of the importance for the 
deferring of the criminal prosecution.
Key words: deferred criminal prosecution, principle of the opportunity, criminal procedure, 
legislations of the former Yugoslavia 
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Сажетак: Аутор у раду анализира положај оштећеног у кривичном поступку 
Србије према одредбама Законика о кривичном поступку из 2011. године, ње-
говом поређењу са одређеним решењима из претходног ЗКП из 2001. годи-
не, као и са законима Хрватске, БиХ и Црне Горе. Више пажње je посвећено, 
имајући у виду измене које је донео нови ЗКП из 2011. године, праву оштећеног 
да постане супсидијарни тужилац, као и у случајевима одступања од начела 
легалитета, односно опортунитета кривичног гоњења и у поступку закључења 
споразума о признању кривичног дела. Поред тога, указано је на дистинкцију 
појмова оштећени и жртва кривичног дела. С тим у вези, указано је на недос-
татке постојећих законских решења у домаћем кривичнопроцесном праву, са 
предлозима de lege ferenda за унапређење положаја оштећеног. 
Кључне речи: оштећени, жртва, кривични поступак

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

У кривичноправној литератури кривични поступак се дефинише помоћу ре-
алистичке и правне дефиниције, односно према својој спољашњој манифеста-
цији и по правној природи и суштини. Да би се засновао процесноправни од-
нос, неопходно је да се испуне одређене процесне претпоставке, тј. да постоје 
главни процесни субјекти: суд, овлашћени тужилац и окривљени и да су рад-
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ње које они предузимају процесне радње. Сви главни процесни субјекти поједи-
начно врше одређену процесну функцију, па тако суд суди, окривљени се брани, а 
овлашћени тужилац врши кривично гоњење. На страни сваког главног процесног 
субјекта у кривичном поступку могу се појавити и споредни процесни субјекти, 
али њихово постојање није неопходно да би се засновао кривични поступак. Тако, 
на страни окривљеног то је правно или физичко лице коме треба изрећи меру од-
узимања имовинске користи, на страни суда у поступку према малолетницима 
је то орган старатељства, а на страни овлашћеног тужиоца, оштећени (1). Поло-
жај оштећеног у кривичном поступку одређен је корпусом права и дужности који 
су прописани Закоником о кривичном поступку. С обзиром на то да је он, поред 
окривљеног, највише заинтересован за исход кривичног поступка, потребно је да 
се његови интереси пажљиво посматрају и да му се од стране суда обезбеди одго-
варајућа и ефикасна заштита материјалних и моралних инетереса. 

Последњих деценија кривично право и кривични поступак добијају све већу 
ресторативну функцију, како би се жртви (оштећеном) омогућило да осети по-
штовање и доживи сатисфакцију за штету која јој је нанета, као и ради њене за-
штите од даље виктимизације, а чиме би и дражава и читава заједница показа-
ли своју солидарност (2). У вези с тим, проширен је обим овлашћења оштећеног 
као главног процесног субјекта (овлашћеног тужиоца) и као споредног проце-
сног субјекта у кривичном поступку. То је веома значајно јер је несумњиво да се 
степен кривичноправне заштите грађана у једном друштву може мерити и степе-
ном остварења права оштећеног у кривичном поступку. Историјски гледано, по-
ложај оштећеног у кривичном поступку Србије је стално унапређиван, од доно-
шења југословенског Законика о кривичном поступку из 1953. године, до данас 
(3). Међутим, доношењем новог Законика о кривичном поступку из 2011. годи-
не (4),1 процесноправни положај оштећеног је погоршан у погледу неких пита-
ња, али је без обзира на то, глобално посматрано, ипак повољнији у односу на 
његов положај у кривичним поступцима многих других држава. Управо је циљ 
овог рада да се анализом постојећих законских решења које се односе на поло-
жај оштећеног и њиховим поређењем са одређеним решењима из претходног За-
коника о кривичном поступку из 2001. године (5),2 као и релевантим законским 
решењима у земљама региона (Хрватске, БиХ и Црне Горе) укаже на недостат-
ке које је код нас увео нови ЗКП/2011 и да се дају одговарајући предлози у циљу 
отклањања истих, а све у нади да ће тренда јачања процесноправног положаја 
оштећеног у кривичном поступку у нашој земљи бити настављен.

1 У даљем тексту: ЗКП/2011.
2 У даљем тексту ЗКП/2001.
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1. ПОЛОЖАЈ ОШТЕЋЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Појам оштећеног. – Сходно ЗКП/2011 (чл. 2, ст. 1, тач. 11) оштећени је физич-
ко или правно лице чије је лично или имовинско право кривичним делом повре-
ђено или угрожено, без обзира на то да ли из тога потиче право на имовинско-
правни захтев и да ли се он остварује у кривичном поступку (6). За разлику од 
појма оштећеног који је кривичнопроцесни појам и прихваћен у великом бро-
ју кривичнопроцесних законодавстава, у међународним документима се, када 
се говори о оштећеном, користи појам жртва, који је материјалноправни, кри-
минолошки и виктимолошки (7). Појам жртве је ужи од појма оштећеног јер је 
жртва лице које трпи физичке и психичке болове, или јој је нанета имовинска 
штета, или су њенa основнa права и слобода знатно повређена или угрожена из-
вршеним кривичним делом (7). Тако, оштећени може бити жртва, али и не мора, 
већ може бити и свако друго лице чије је право повређено или угрожено, а које 
активно учествује у кривичном поступку. Оштећени као кривичнопроцесни по-
јам је често идентичан појму жртве, пасивног субјекта у кривичном материјал-
ном праву, на пример, оштећени кривичним делом крађе, тешке телесне повре-
де која није квалификована смрћу и друго (8). Међутим, у неким случајевима 
пасивни субјект кривичног дела није и не може да буде оштећени у процесном 
смислу, јер је услед извршеног кривичног дела изгубио правни субјективитет, на 
пример, у случају убиства или другог кривичног дела које је имало смртну по-
следицу. Тада су оштећена лица најближи сродници и одређена лица која су ве-
ома блиска пасивном субјекту. Када је у питању домаће кривичнопроцесно за-
конодавство, ЗКП/2011 године није увео у кривични поступак жртву кривичног 
дела, док се тај термин користи у Кривичном законику Србије, мада не садржи 
дефиницију тог појма.

Појам оштећеног је на исти начин одређен и у Закону о кривичном поступ-
ку БиХ (9) (чл. 20, ст 1 ЗКП БиХ) и Законику о кривичном поступку Црне Горе 
(10) (чл. 22, ст. 1, тач. 5 ЗКП ЦГ). За разлику од њих, Закон о казненом поступку 
Хрватске (11),3 поред појма оштећеног законски уводи кривичнопроцесни по-
јам жртве кривичног дела, под којим подразумева лице које због извршеног кри-
вичног дела трпи физичке и душевне последице, имовинску штету или битну по-
вреду основних права и слобода (чл. 202, тач. 10 ЗКПХ). Што се тиче оштећеног, 
ЗКПХ га дефинише као жртву, и другу особу чије је лично или имовинско право 
повређено или угрожено кривичним делом, а учествује у том својству у кривич-
ном делу (чл. 202, тач. 11 ЗКПХ). Разлика између ова два појма се у ЗКПХ најви-
ше огледа у бројним и специфичним правима која припадају жртви кривичног 
дела, о чему ће у даљем тексту бити речи.

3 У даљем тексту ЗКПХ.
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Права оштећеног. – Нови ЗКП/2011 (чл. 50, ст. 1), за разлику од ЗКП/2001. го-
дине, наводи бројна права оштећеног на једном месту: да поднесе предлог и до-
казе за остваривање имовинскоправног захтева и предложи привремене мере за 
његово обезбеђење; укаже на чињенице и предложи доказе који су од важности 
за предмет доказивања; ангажује пуномоћника из реда адвоката; разматра списе 
и разгледа предмете који служе као доказ (али му то може бити ускраћено док не 
буде испитан као сведок); буде обавештен о одбацивању кривичне пријаве или о 
одустанку јавног тужиоца од кривичног гоњења; поднесе приговор против одлу-
ке јавног тужиоца да не предузме или да одустане од кривичног гоњења; буде по-
учен о могућности да преузме кривично гоњење и заступа оптужбу; присуству-
је припремном рочишту; присуствује главном претресу и учествује у извођењу 
доказа; поднесе жалбу против одлуке о трошковима кривичног поступка и до-
суђеном имовинскоправном захтеву; буде обавештен о исходу поступка да му се 
достави правноснажна пресуда; предузима друге радње када је то одређено ЗКП. 

Овакав круг права има оштећени и према ЗКП ЦГ, за разлику од ЗКП БиХ 
који већину тих права не предвиђа, с обзиром на то да је тамо положај оштеће-
ног прилично маргинализован и да се он не може појавити у својству овлашће-
ног тужиоца. Тако према ЗКП БиХ, најзначајна права оштећеног су: на имовин-
скоправни захтев, да буде обавештен о одлуци тужиоца о неспровођењу истраге, 
о повлачењу оптужнице и обустави кривичног поступка; подношење притужбе 
уреду тужиоца само у случају  одлуке тужиоца о неспровођењу истраге; да при-
суствује главном претресу; одржи завршну реч; поднесе жалбу против одлуке о 
трошковима кривичног поступка и имовинскоправном захтеву. Поред тога, ЗКП 
БиХ није изричито предвидео заступање оштећеног преко законског заступника 
или пуномоћника, али се оно изводи из других одредби. Када је у питању ЗКПХ, 
разликују се корпус права која припадају жртви и она која има оштећени. Док је 
круг права која припадају оштећеном, као и у нашем праву, и наведен је на јед-
ном месту у чл. 47 ЗКПХ, жртва има бројна специфична права. Тако, жртва има 
право на стручну помоћ органа, организације или установе за помоћ жртвама 
кривичних дела у складу са законом, право да учествује у кривичном поступку 
као оштећени, док одређене категорије жртава имају нека додатна права (12). То 
је случај са жртвама кривичних дела за која је прописана казна затвора од пет 
или више година и које трпе тежа психофизичка оштећења или теже последице 
кривичног дела (13). Наиме, те жртве имају право на саветника на терет буџет-
ских средстава суда, пре давања исказа у кривичном поступку и при подношењу 
имовинскоправног захтева. Имају и право на накнаду материјалне и нематери-
јалне штете из државног фонда под условом и на начин одређен посебним зако-
ном. Такође, посебну заштиту и права уживају и деца и малолетници као жртве 
кривичних дела (чл. 44, ст. 1 ЗКПХ), који имају и право на пуномоћника на терет 
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буџетских средстава. Ипак, категорија жртава која ужива највише права су жр-
тве кривичног дела против полне слободе, које имају право да их у полицији или 
тужилаштву испитује особа истог пола, право на тајност личних података, пра-
во на искључење јавности у поступку, право да ускрате одговор на питања која 
се односе на строго лични живот жртве и др. (чл. 44 ЗКПХ). 

Положај оштећеног у кривичном поступку Републике Србије се глобално по-
сматрано може означити као повољан, посебно имајући у виду да се у кривич-
ном поступку може појавити у следећим својствима: 1) приватни тужилац (код 
кривичних дела за која се гони по приватној тужби); 2) оштећени као субјект 
присиљавања јавног тужиоца на преузимање односно настављање кривичног 
гоњења; 3) оштећени као тужилац (код кривичних дела за која се гони по слу-
жбеној дужности у случајевима када је оштећени преузео кривично гоњење од 
јавног тужиоца); 4) оштећени са предлогом за кривично гоњење у погледу по-
себне категорије кривичних дела за која се гоне по службеној дужности и пре-
длогу; 5) подносилац имовинскоправног захтева; 6) сведок. Само оштећени као 
супсидијарни тужилац и приватни тужилац су странке у кривичном поступку, 
док оштећени у другим процесним улогама обавља нестраначке функције. Да би 
оштећени био странка у поступку, мора имати правну и процесну способност 
(коју стиче са навршених 16 година када може да самостално предузима проце-
сне радње у кривичном поступку). За стицање својства оштећеног у кривичном 
поступку, потребно је да се лице у том поступку појави у законом предвиђеном 
року, непосредно или преко законског заступника или пуномоћника.4 Ипак, да 
ли ће узети учешће као кривичнопроцесни субјект зависи од воље оште-
ћеног, осим ако се позива као сведок, када је дужан да се одазове на позив 
суда. У зависности од процесне улоге коју оштећени има у кривичном по-
ступку, зависи и корпус права којима располаже.

ЗКП/2011 године увео је право оштећеног на приговор (чл. 51) против одлу-
ке јавног тужиоца да не предузме кривично гоњење или да од њега одустане. 
Ово право оштећеног је нека врста супституције за укидање права оштећеном да 
преузме гоњење до потврђивања оптужнице, тако да је до тог момента приговор 
једино средство заштите његових интереса да отпочне или да се настави кривич-
ни поступак против учиниоца кривичног дела (15). Приговор се може изјавити 
у случају да јавни тужилац за кривично дело за које се гони по службеној дужно-
сти одбаци кривичну пријаву, обустави истрагу или одустане од кривичног го-
њења до потврђивања оптужнице (у скраћеном поступку од оптужног предлога 

4 --Законског заступника има оштећени који је малолетан или је у питању лице потпуно лишено пословне 
способности (чл. 56 ЗКП). Оштећени и његов законски заступник могу у кривичном поступку вршити 
своја права преко пуномоћника, који према ЗКП/2011 може бити само адвокат.
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пре заказивања главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције). 
Тада је јавни тужилац дужан да у року од осам дана о томе обавести оштећеног и 
поучи га да може поднети приговор непосредно вишем јавном тужиоцу (чл. 51, 
ст. 1 ЗКП/2011), с тим што нису предвиђене никакве последице непоштовања ове 
његове обавезе.5 Оштећени подноси приговор непосредно вишем јавном тужи-
оцу у року од осам дана (субјективни рок) од када је обавештен и поучен о томе, 
а ако није обавештен, у року од три месеца (објективни рок) од дана када је јавни 
тужилац одбацио пријаву, обуставио истрагу или одустао од кривичног гоњења. 
Непосредно виши јавни тужилац одлучује о приговору у року од 15 дана од дана 
његовог пријема, решењем (против којег није дозвољена жалба или приговор), 
којим га може одбити као неоснован или га усвојити као основан. Уколико усво-
ји приговор, непосредно виши јавни тужилац издаће обавезно упутство надле-
жном јавном тужиоцу да предузме, односно настави кривично гоњење (чл. 51, 
ст. 3 ЗКП/2011). Ваља истаћи да овакво решење није добро, имајући у виду уну-
трашње уређење јавног тужилаштва. Наиме, надређени јавни тужилац одлучује 
о приговору оштећеног, а иначе све време има хијерархијску власт која му омогу-
ћава потпуну контролу рада нижег јавног тужиоца, па и контролу његовог рада 
пре доношења одлуке да не отпочне или настави кривични прогон. Због тога, 
мало је вероватно да ће надређени јавни тужилац непристрасно преиспитати 
одлуке нижег тужиоца када би тиме, посредно, признао свој пропуст у вршењу 
хијерархијског надзора (16). Штавише, у многим случајевима је одлука о непре-
дузимању кривичног гоњења резултат сарадње надлежног и вишег јавног тужи-
оца, тако да је већ због тога тај тужилац дисквалификован као контролор, који 
треба да спречи изостанак кривичног гоњења (3). Много боље решење је при-
хваћено у Закону о кривичном поступку Немачке, где оштећени на одлуку непо-
средно вишег јавног тужиоца поводом изјављеног приговора има право жалбе 
вишем суду, а не као што је то у нашем праву да је одлука непосредно вишег јав-
ног тужиоца о приговору оштећеног коначна (17). Овакво решење би требало 
имати у виду приликом будућег разматрања законског уређења института при-
говора оштећеног код нас. 

Међу посматраним земљама региона, право оштећеног на приговор постоји 
још само у кривичнопроцесном законодавству БиХ. Наиме, оштећени има пра-
во да буде обавештен о одлуци тужиоца о неспровођењу истраге или обустави 

5 Јавни тужилац није дужан да своју одлуку образлаже, као приликом обавештавања оштећеног о одбаци-
вању кривичне пријаве (чл. 284, ст. 2) када је дужан да наведе и разлоге за одбацивање кривичне прија-
ве. Зато би тужилаштво требало да се и у овом случају руководи чл. 284, ст. 2 који грађанима даје више 
права у истој ствари, те да приложи образложење и наведе разлоге којима се рукововио при доноше-
њу одлуке да не покрене поступак. Видети: Ivan Jovanović. Injured party as participant in investigation and 
reformed criminal procedure laws of countries in the region (Serbia, Croatia, BiH and Montenegro). Revija za 
kriminologiju i krivično pravo. 2014;  2:75. 
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истраге, у року од три дана, у ком случају има право притужбе уреду тужиoца у 
року од осам дана (чл. 216, ст. 4 ЗКП БиХ). Међутим, за разлику од нашег ЗКП-
-а, ЗКП БиХ не предвиђа процедуру након притужбе, нити форму одлуке која 
се доноси у вези са њом, али на основу природе и карактера произлази да, као 
и код нас, тужилаштво може донети одлуку да је притужба основана и нареди-
ти спровођење истраге, или пак да је неоснована и о томе обавестити оштећеног 
(2). Оштећени се обавештава и о повлачењу оптужнице и обустави кривичног 
поступка, али у погледу тих одлука нема никаквих права, па ни право притужбе 
уреду тужиоца. 

У чл. 52 ЗКП/2011 одређени су услови под којима оштећени има право да, у 
случају одустанка јавног тужиоца од оптужбе, ступи на његово место у својству 
оштећеног као тужиоца или како се у доктрини назива супсидијарни тужи-
лац. То право оштећени стиче у случају када јавни тужилац одустане од подиг-
нуте оптужбе,6 након њеног потврђивања од стране суда (чл. 52), а у скраћеном 
поступку, ако одустане од оптужбе од одређивања до завршетка главног пре-
треса или рочишта за изрицање кривичне санкције (чл. 497, ст. 1, 2). Ако јавни 
тужилац одбаци кривичну пријаву, обустави истрагу или одустане од кривич-
ног гоњења пре потврђивања оптужнице, а у скраћеном поступку од оптужног 
предлога пре заказивања главног претреса или рочишта за изрицање кривичне 
санкције, оштећени има само право приговора непосредно вишем јавном тужи-
оцу. Да би оштећени ступио на место јавног тужиоца и стекао својство оштеће-
ног као тужиоца, мора дати, у законом предвиђеном року, изјаву да преузима од-
носно наставља гоњење. Рок у којем се мора изјаснити зависи од околности да ли 
је оштећени присуствовао предузимању процесне радње приликом чијег преду-
зимања је јавни тужилац одустао од оптужбе или није. Ако је био присутан мора 
се одмах изјаснити, а ако није, дужан је да се изјасни у року од осам дана од дана 
када је примио обавештење и поуку о могућности да постане супсидијарни ту-
жилац. Уколико није  обавештен, у року од три месеца (преклузиван, објектив-
ни рок) од дана када је јавни тужилац изјавио да одустаје од оптужбе (чл. 52, ст. 
2). Ако оштећени изјави да преузима кривично гоњење, суд наставља и одређује 
главни претрес. Уколико се оштећени не изјасни у остављеном року или изјави 
да не жели да преузме кривично гоњење, суд ће донети решење о обустави по-
ступка, односно пресуду којом се оптужба одбија (чл. 52, ст. 3). Исто ће поступи-
ти и ако оштећени није присутан на припремном рочишту или главном претре-
су, а уредно је позван или му се позив није могао уручити због непријављивања 
суду промене адресе пребивалишта или боравишта (чл. 52, ст. 4). Међутим, ако 

6 Јавни тужилац може одустати од оптужбе од потврђивања оптужнице до завршетка главног претреса, а 
уз сагласност оптуженог и на претресу пред другостепеним судом. 
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оштећени није из оправданих разлога могао да дође на припремно рочиште или 
главни претрес, или да благовремено обавести суд о промени адресе, има пра-
во да у року од осам дана од дана престанка сметње, а у апсолутном року не ду-
жем од три месеца, поднесе молбу за повраћај у пређашње стање (чл. 226, ст. 1, 
тач. 2) (14). Важно је да у молби за повраћај у пређашње стање изјави да преузи-
ма гоњење, јер би се у супротном молба морала одбити, јер нема сврхе повраћај 
у пређашње стање кад нема захтева за гоњење (6). Овде ваља истаћи да ће овако 
формулисана одредба у ЗКП/2011 изазивати тешкоће у практичној примени, с 
обзиром на то да се пресуда доставља оштећеном само ако има право на жалбу 
(чл. 427, ст. 6 ЗКП/2011), а не и када нема то право, да би тражио право на повра-
ћај у пређашње стање (како је то било према чл. 360, ст. 5 ЗКП/2001).7 Ако оште-
ћени премине у току рока за давање изјаве о преузимању кривичног гоњења, или 
у току самог поступка, његови правни следбеници8 могу у року од три месеца од 
његове смрти преузети гоњење или дати изјаву да преузимају гоњење (чл. 57, ст. 
1). Поредећи напред речено, са решењем претходног ЗКП/2001, када је оштећени 
могао преузети гоњење од јавног тужиоца, не само од почетка главног претре-
са, већ и у истрази, можемо закључити да је то његово право новим ЗКП-ом бит-
но сужено што је последица нове концепције кривичног поступка и преласка на 
нови тип истраге, тако да тек потврђивањем оптужнице поступак прелази из ту-
жилачке у судску фазу и добија обележја страначког поступка (15). Иначе, оште-
ћени као тужилац има сва права наведена у чл. 50 ЗКП/2011 (да заступа оптужбу; 
да поднесе предлог и доказе за остваривање имовинскоправног захтева и пре-
дложи привремене мере за његово обезбеђење; ангажује пуномоћника из реда 
адвоката; захтева постављање пуномоћника),9 као и сва права која има јавни ту-
жилац осим оних која му припадају као државном органу. Поред тога, оштећени 
као тужилац има и нека специфична права која су искључиво везана за његову 
улогу у поступку: да његову оптужницу усмено изнесе односно саопшти пред-
седник већа, да не буде удаљен из суднице на главном претресу без обзира што 

7 Наиме, према ЗКП/2001 пресуда се достављала оштећеном да би имао могућност да тражи повраћај у 
пређашње стање, а не ради жалбе на пресуду, јер како он није странка ни нема право жалбе. Видети: 
Grubač M. Procesno – pravni položaj oštećenog prema novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Temida. 
2012; 2: 116.

8 Правни следбеник оштећеног је његов брачни друг, лице са којим живи у ванбрачној или каквој другој 
трајној заједници живота, деца, родитељи, усвојеници, усвојитељи, браћа, сестре и законски заступник.

9 Оштећени као тужилац има право да тражи да му се постави пуномоћник о трошку државе, ако се ради 
о кривичном делу за које је запрећена казна затвора изнад пет година, ако је то у интересу поступка, 
а оштећени не може да сноси трошкове заступања због свох имовног стања (чл. 58, став 1, тач. 4 и чл. 
59). Исто је решење и према ЗКПХ (чл. 59). У ЦГ оштећеном се може поставити пуномоћник и када није 
супсидијарни тужилац из разлога правичности и интереса поступка у случају кривичних дела за која је 
запрећена казна затвора више од три године, а ако се оштећени појављује као тужилац, ако се ради о делу 
са запрећеном казном затвора изнад пет година.
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ће бити испитан као сведок, с тим што му се може ускратити право да разматра 
списе и разгледа предмете који служе као доказ, док не буде испитан као сведок. 

Питање које је у пракси изазвало недоумице, у вези са статусом оштећеног 
као тужиоца, односи се на поступке у којима је он предузео одређене процесне 
радње ради стицања статуса овлашћеног тужиоца или је стекавши тај положај, 
према ЗКП/2001, затечен у одређеној фази кривичног поступка, након чега је до-
шло до примене новог ЗКП/2011. У погледу овог питања Врховни касациони суд 
заузео је став по коме, ако је оштећени преузео гоњење и поднео захтев за споро-
вођење истраге по коме још није одлучено, захтев се има сматрати приговором 
вишем јавном тужиоцу, а у свим осталим случајевима, с обзиром на члан 604 
ЗКП/2011, он је то својство стекао по ранијем ЗКП/2001.(15)

Положај оштећеног као супсидијарног тужиоца у процесном законодавству 
Црне Горе регулисан је на исти начин као и у нашем претходном ЗКП/2001, од-
носно оштећени може преузети кривично гоњење од јавног тужиоца и у истра-
зи и на главном претресу, али су рокови повољнији за оштећеног – 30 дана од 
дана када је примио обавештење, а ако није обавештен, рок је шест месеци (чл. 
59 ЗКПЦГ). Слично је решење и у ЗКПХ (чл. 55), где оштећени може преузети 
кривично гоњење у случају када државни тужилац утврди да нема основа за го-
њење за кривично дело за које се гони по службеној дужности или да нема осно-
ва за гоњење против неке пријављене особе, када је дужан да оштећеног обаве-
сти о томе у року од осам дана и упути га да може преузети кривично гоњење. У 
БиХ оштећени не може бити супсидијарни тужилац у кривичном поступку, већ 
је јавни тужилац једини овлашћени тужилац.

Што се тиче оштећеног у својству приватног тужиоца, нови ЗКП/2011 није 
увео веће промене. Оштећени се у кривичном поступку јавља у том својству када 
се ради о кривичним делима за која је законом којим су предвиђени, одређено да 
се гоне по приватној тужби (лака телесна повреда – чл. 122, ст. 4 КЗ, угрожава-
ње сигурности – чл. 138, ст. 1 КЗ и др.). Тада је он једини овлашћен на покретање 
кривичног поступка, а уместо њега то могу, под одређеним условима, учинити 
и његови правни следбеници, ако у року од три месеца од његове смрти подне-
су тужбу или дају изјаву да настављају гоњење (чл. 57 ЗКП/2011). Ово решење 
има оправдање у непосредном интересу најближих сродника оштећеног да се 
кривична ствар разреши (6). Рок за подношење приватне тужбе је три месеца од 
дана сазнања за кривично дело и учиниоца (чл. 65, ст. 2 ЗКП/2011), а ако је при-
ватни тужилац малолетан, рок тече од дана када је за кривично дело и учиниоца 
сазнао законски заступник малолетника. Ради се о субјективном и преклузив-
ном року, чијим пропуштањем нема могућности повраћаја у пређашње стање. 
Приватна тужба подноси се надлежном суду, а ако је поднесе ненадлежном суду, 
суд ће се, с обзиром на своју обавезу да пази на стварну и месну надлежност, ре-
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шењем огласити ненадлежним и по правноснажности решења предмет упути-
ти надлежном суду (14). Ако је оштећени поднео кривичну пријаву или предлог 
за кривично гоњење, а у току поступка се утврди да се ради о кривичном делу 
за које се гони по приватној тужби, пријава (предлог) сматраће се благовремено 
поднетом приватном тужбом, ако су поднети у предвиђеном року за приватну 
тужбу (чл. 65, ст. 3 ЗКП/2011). 

Како је приватни тужилац странка у кривичном поступку, њему припадају 
права која има и јавни тужилац, осим оних која јавном тужиоцу припадају као 
државном органу. Тако, има право да предлаже доказе и учествује у њиховом из-
вођењу, право разматрања списа и разгледања предмета који служе као доказ, 
право повраћаја у пређашње стање и др. У погледу права на повраћај у пређашње 
стање, ваља указати на новине уведене новим ЗКП/2011. Наиме, приватни тужи-
лац има могућност да тражи повраћај у пређашње стање не само у случају који 
је постојао и у претходном ЗКП/2001, тј. ако из оправданог разлога није могао 
благовремено да обавести суд о промени адресе пребивалишта или боравишта 
или да дође на припремно рочиште, главни претрес или рочиште које је одређе-
но пре одређивања главног претреса за кривична дела за која се гони по приват-
ној тужби, ради упознавања са могућношћу упућивања на поступак медијаци-
је (чл. 226, ст. 2 ЗКП/2011), већ и када је из оправданог разлога пропустио рок за 
исправљање недостатака у приватној тужби или за прикупљање нових доказа – 
чл. 333, ст. 3, чл. 337, ст. 5, чл. 501, ст. 2, 7 (чл. 226, ст. 3 ЗКП/2011). Молба за по-
враћај у пређашње стање подноси се у року од осам дана од престанка сметње, с 
тим што се по протеку рока од три месеца од дана пропуштања не може тражити 
повраћај у пређашње стање (чл. 227 ЗКП/2011). Против решења којим се дозво-
љава повраћај у пређашње стање није дозвољена жалба (чл. 228, ст. 2 ЗКП/2011). 
Поред наведеног, значајно је указати на још једну новину из ЗКП/2011, у погледу 
могућности подношења противтужбе, која је сада проширена на свако, односно 
било које кривично дело које се иначе гони по приватној тужби. Према старом 
ЗКП/2001, противтужба је била могућа само у случају кривичног дела увреде, ако 
се радило о обостраном вређању до кога је дошло истом приликом, а сада је мо-
гућа за било које кривично дело које се гони по приватној тужби. На исти начин 
уређен је положај оштећеног као приватног тужиоца и у ЗКП ЦГ и Хрватске, док 
се у кривичном поступку БиХ, како је већ речено, оштећени не може појавити у 
улози тужиоца (ни приватног ни супсидијарног).

У погледу предлога за кривично гоњење, ЗКП/2011 није увео измене у одно-
су на решење из претходног ЗКП/2001. Предлог оштећеног за кривично гоњење 
је процесна претпоставка за покретање и вођење кривичног поступка код оних 
кривичних дела за која је Кривичним закоником одређено да се гоне по предло-
гу оштећеног (силовање и обљуба над немоћним лицем када су учињени према 
брачном другу и др.). Јавни тужилац је и у овом случају једини овлашћен за по-
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кретање и вођење кривичног поступка, али није у могућности да исти покрене 
ако оштећени претходно не стави предлог. Према одредби чл. 53 ЗКП/2011 пре-
длог се подноси јавном тужиоцу у року од три месеца од дана када је оштећени 
сазнао за кривично дело и осумњиченог. Ако је оштећени поднео кривичну при-
јаву или предлог за остваривање имовинскоправног захтева у кривичном по-
ступку, сматраће се да је тиме поднео и предлог за кривично гоњење. Благовре-
мено поднета приватна тужба сматраће се благовремено поднетим предлогом 
оштећеног, ако се у току поступка утврди да се ради о кривичном делу за које се 
гони по предлогу за кривично гоњење. У случају да је кривичним делом оштеће-
но више лица, гоњење ће се предузети или наставити по предлогу било ког оште-
ћеног. Оштећени може одустати од предлога за кривично гоњење својом изја-
вом датом јавном тужиоцу, односно суду пред којим се води кривични поступак, 
најкасније до завршетка главног претреса. Последица тога је да оштећени губи 
право да поново поднесе предлог, а јавни тужилац не може наставити кривични 
поступак. Ово решење се може критиковати, јер ствара услове за противциљно 
вршење права, тиме што оштећени, супротно сврси и намени кривичног прого-
на, у свако време може да повуче предлог за гоњење и да то учини без икаквог 
ограничења и условљавања (16). Поред тога, право да повуче предлог за гоњење 
противно је природи функције и природи надлежности јавног тужиоца, буду-
ћи да ствара ситуацију да јавни тужилац кривични прогон врши под раскидним 
условом, односно до одлуке оштећеног да повуче предлог за гоњење (16). С об-
зиром на то, неопходно је изменити ово решење укидањем могућности оштеће-
ном да повуче једном дат предлог за гоњење.

На исти начин право оштећеног на подношење предлога регулисано је и у 
ЗКПХ, док у кривичнопроцесним законодавствима Црне Горе и Хрватске нема 
гоњења по предлогу оштећеног.

Оштећени има право да у кривичном поступку поднесе предлог и доказе за 
остваривање имовинскоправног захтева, који је настао услед извршња кривич-
ног дела или противправног дела које је у закону одређено као кривично дело. 
На подношење тог захтева, овлашћена су сва она лица која су овлашћена да та-
кав захтев остварују у парничном поступку, а не само оштећени (чл. 253, ст. 1). 
Овлашћено лице подноси имовинскоправни захтев органу поступка (чл. 254, 
ст. 1) и исти мора бити јасно одређен, у погледу врсте и висине штете и поткре-
пељен доказима, с обзиром на то да се суд приликом одлучивања о томе креће у 
границама постављеног захтева, који се може, све до завршетка главног претер-
са мењати зависно од резултата поступка (6). Захтев се може поднети најкасније 
до завршетка главног претреса пред првостепеним судом. Ако овлашћено лице 
није поднело тај захтев до подизања оптужбе, обавестиће се да то може учини-
ти до завршетка главног претреса (чл. 254 ЗКП/2011). Овлашћено лице може 
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одустати од имовинскоправног захтева у кривичном поступку све до завршет-
ка главног претреса, с тим да се он не може поново поднети (чл. 255, ст. 2), већ 
га може остварити у парничном поступку, све до застарелости свог потражива-
ња по Закону о облигационим односима. О имовинскоправном захтеву одлучује 
суд, који га може досудити у целини или делимично (за вишак упутити на пар-
ницу), искључиво у пресуди којом окривљеног оглашава кривим или решењу 
о изрицању мере безбедности обавезног психијатријског лечења (чл. 258, ст. 3 
ЗКП). Ово је новина уведена у ЗКП/2011, када се имовинскоправни захтев може 
досудити и у решењу о изрицању мере безбедности обавезног психијатријског 
лечења. То значи да би се такав захтев могао поставити према лицу које је у вре-
ме извршења кривичног дела било неурачунљио. Таква одредба није у складу са 
одредбом чл. 164 ЗОО која предвиђа да за штету коју проузрокује лице које услед 
душевне болести или заосталог душевног развоја или других разлога, није спо-
собно за расуђивање одговара онај ко је на основу закона, одлуке надлежног ор-
гана или уговора био дужан да води надзор над њим. Како у ЗКП-у нема одредбе 
која би омогућила укључивање тих лица у кривични поступак, може се закључи-
ти да имовинскоправни захтев, постављен у поступку за примену мере безбед-
ности обавезног психијатријског лечења, никада неће бити досуђен, већ ће суд 
овлашћеног подносиоца упутити на парницу (18).

Поред тога, још једна новина уведена ЗКП/2011 јесте право оштећеног на жал-
бу против одлуке о досуђеном имовинскоправном захтеву (чл. 50, ст. 1, тач. 10 ЗК-
П/2011).10 Ово право има и оштећени према ЗКПХ и ЗКП БиХ, а једино није пред-
виђено у ЗКП ЦГ. Решењу се може упутити критика јер је нелогично, с обзиром на 
то да суд не може да одбије постављени захтев, већ га може усвојити у целини или 
делимично, или подносиоца упутити да тај захтев оствари у парничном поступ-
ку, тако да оштећени нема правног интерса да се жали на ту одлуку. Он би можда 
имао интереса да се жали на одлуку о недосуђеном имовинскоправном захтеву и 
упућивању на парнични поступак, јер се тиме излаже трошковима (3). При томе, 
законодавац је дао право жалбе само оштећеном, а не сваком подносиоцу тог за-
хтева, тако да је испустио из вида да није само оштећени овлашћен на подношење 
имовинскоправног захтева, већ и друга овлашћена лица. 

Овде је значајано указати на нека специфична решења у погледу имовинско-
правног захтева оштећеног која постоје у процесним правима земаља региона. 
Тако, у Хрватској постоји обавеза суда и тужилаштва да испитују да ли постоји 
могућност да окривљени оштећеном надокнади штету проузроковану кривич-
ним делом. Обавеза је државног тужиоца да, кад год долази у обзир одузимање 
имовинске користи, контактира оштећеног како би му се омогућило постављање 

10 Према ЗКП/2001, оштећени је имао право жалбе против одлуке о трошковима кривичног поступка, али не 
и против одлуке о досуђеном имовинскоправном захтеву.



ПОЛОЖАЈ ОШТЕЋЕНОГ У КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ СРБИЈЕ 
И ЗЕМАЉА РЕГИОНА (ХРВАТСКЕ, БИХ, ЦРНЕ ГОРЕ)

363

имовинскоправног захтева. Према ЗКП БиХ, обавеза је тужиоца да још од истра-
ге прикупља доказе који су, према његовој процени, од значаја за одлучивање о 
имовинскоправном захтеву оштећеног.

Оштећени се, како код нас, тако и у све три посматране земље региона, може 
наћи и у својству сведока у кривичном поступку, када му припадају сва права и 
обавезе које има сваки сведок у поступку.

На крају, укажимо на још неке значајне новине које је донео нови ЗКП/2011. 
године, а које се односе на права оштећеног у случају тужиочевог одступања од 
начела легалитета, односно коришћења начелом опортунитета и у поступку спо-
разумевања о произнању кривичног дела. 

Наиме, јавни тужилац има два значајна овлашћења везана за начело опор-
тунитета кривичног гоњења: могућност одлагања кривичног гоњења и могућ-
ност одбачаја кривичне пријаве на основу тог начела. Први случај је такозвани 
условни опортунитет – одлагање кривичног гоњења, ако осумњичени прихва-
ти да изврши одређене обавезе, а затим одбацивање кривичне пријаве када су те 
обавезе извршене (чл. 283, ст. 1, 3. ЗКП). Услови су: да се ради о кривичном делу 
за које је предвиђена новчана казна или казна затвора до пет година; да је осум-
њичени прихватио да изврши одређену обавезу; да ју је извршио у предвиђеном 
року, не дуже од годину дана. За разлику од садашњег решења, када се више не 
тражи сагласност ни мишљење оштећеног, већ се он само обавештава о одбаци-
вању кривичне пријаве, ранији ЗКП/2001 предвиђао је много повољнији поло-
жај оштећеног.11 Сада оштећени нема право приговора непосредно вишем јав-
ном тужиоцу ради преиспитивања одлуке о одбачају кривичне пријаве (чл. 283, 
ст. 3 ЗКП). Други случај је тзв. безусловни опортунитет, када се одбацује кри-
вична пријава из разлога целисходности, правичности, без претходног налагања 
осумњиченом било какве обавезе (чл. 284, ст. 3 ЗКП), ако се ради о кривичном 
делу за које је прописана казна затвора до три године. У овом случају тужилац 
нема ни обавезу да обавести оштећеног о одбачају пријаве.

За разлику од решења у нашем праву, према ЗКП ЦГ се у случају условног 
опортунитета тражи сагласност оштећеног, за одређивање мера плаћања износа 
у хуманитарне сврхе и обављања хуманитарносг рада (чл. 272, ст. 1, тач. 3, 4. ЗКП 
ЦГ), с тим што је тужилац дужан да упозори оштећеног да губи право да поста-
не супсидијарни тужилац, ако осумњичени испуни обавезе. Овде је важно иста-
ћи да једино ЗКП ЦГ одредбом чл. 272, ст. 4 предвиђа могућност тужиоца да пре 

11 Према ЗКП/2001, тражила се сагласност оштећеног у погледу следећих обавеза: плаћање одређеног нов-
чаног износа у корист хуманитарне организације, фонда или јавне установе; и обављање друштвеноко-
рисног или хуманитарног рада, а рок за испуњење био је шест месеци. Уколико би оштећени из седам нео-
правданих разлога одбио да да сагласнот, тужилац се обраћао судском већу да оно одобри извршење оба-
везе осумњиченом (чл. 236, ст. 5 ЗКП/2001).
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доношења одлуке, којом утврђује обавезе осумњиченог, спроведе поступак по-
средовања – медијације између оштећеног и осумњиченог.

У БиХ нема принципа опортунитета, осим у поступку према малолетницима, 
где постоји безусловни опортунитет (2).

Међутим, највећа права оштећеном, у погледу опортунитета, даје ЗКПХ. На-
име, према ЗКПХ, у случају условног опортунитета, тражи се сагласност оште-
ћеног, односно жртве, па решење којим одустаје или одлаже кривично гоњење 
тужилац доставља и оштећеном, уз поуку да може свој имовинскоправни захтев 
остварити у парничном поступку (чл. 206d, ст. 3). Ако се ради о безусловном 
опортунитету, права оштећеног су далеко већа него у нашем праву, јер оштеће-
ни на одлуку тужиоца да безусловно одбаци кривичну пријаву или одустане од 
гоњења има право притужбе у року од осам дана од пријема кривичне пријаве. 
О притужби одлучује непосредно виши тужилац у року од 30 дана, па ако је при-
хвати, наложиће нижем тужиоцу да одмах настави рад на предмету и о томе оба-
вестити оштећеног, у супротном, обавестиће оштећеног и упути га на парницу за 
остварење имовинскоправног захтева.

Када је у питњу споразум о признању кривичног дела, који је уведен у наш 
кривични поступак изменама ЗКП/2001 од септембра 2009. године под нази-
вом „споразум о признању кривице“, осим измена у називу ове установе, нови 
ЗКП/2011, унео је још неколико крупних измена, и то на штету оштећеног.

Према сада важећем решењу, споразум о признању кривичног дела могућ је у 
односу на сва кривична дела, без обзира на висину прописане казне, за разлику 
од решења ЗКП/2001, када су њиме могла бити обухваћена само кривична дела за 
која је прописана казна затвора до 12 године. Јавни тужилац и окривљени могу 
закључити наведени споразум од доношења наредбе о спровођењу истраге до 
изјашњавања оптуженог о оптужби на главном претерсу (чл. 313, ст. 1 ЗКП) и 
том приликом окривљени мора имати браниоца. Обавезан елемент овог спора-
зума јесте споразум између јавног тужиоца и окривљеног о имовинскоправном 
захтеву оштећеног, уколико је поднет. Ако овлашћено лице није поднело тај за-
хтев, јавни тужилац ће га, пре закључења споразума, позвати да тај захтев подне-
се (чл. 313, ст. 6 ЗКП). Осим овог, према ЗКП/2011, оштећени нема никаква друга 
права приликом преговарања о споразуму, нити може спречити његово закљу-
чење. Наиме, оштећени се не позива на рочиште на коме се одлучује о споразуму 
о признању кривичног дела, па чак и ако за рочиште сазна, не би могао да се по-
јави на њему ни као јавност, јер се ово рочиште одржава без присуства јавности 
(чл. 315, ст. 3 ЗКП). Поред тога, одлука о споразуму о признању кривичног дела 
се не доставља оштећеном, већ само странкама и браниоцу, а оштећени нема ни 
право жалбе на ту одлуку. За разлику од садашњег решења, према претходном 
ЗКП/2001, оштећени и његов пуномоћник могли су да присуствују рочишту на 
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коме се одлучивало о споразуму, решење о прихватању споразума се доставља-
ло оштећеном који је имао право жалбе на исто и суд је био дужан да приликом 
закључивања споразума води рачуна да њиме нису повређена права оштећеног. 

Што се тиче решења у погледу овог питања, међу три посматране земље из 
региона, ЗКП ЦГ даје много више права оштећеном у поступку закључења овог 
споразума у односу на наше право, с тим што се споразум може закључити само 
за кривична дела са запрећеном казном затвора до десет година (чл. 300, ст. 1). 
Иначе, као и код нас, имовинскоправни захтев оштећеног је елемент споразума 
око којег се договарају јавни тужилац и окривљени, с тим што оштећени може да 
присуствује рочишту на коме се одлучује о споразуму, има право жалбе на одлу-
ку суда да усвоји споразум, при чему је суд дужан да утврди да истим нису по-
вређена права оштећеног (чл. 302, ст. 5, ст. 8, тач. 5 и ст. 10). И у процесном праву 
Хрватске предвиђено је да имовинскоправни захтев чини део споразума, а др-
жавни тужилац обавештава жртву и оштећеног да је потписана изјава тужио-
ца и окривљеног о склапању споразума (чл. 360, ст. 4, тач. 5 и ст. 5 ЗКПХ). Веома 
значајна је и одредба да јавни тужилац мора претходно да прибави сагласност 
жртве за склапање споразума ако се ради о кривичним делима против живота 
и тела и полних слобода, за која је прописана казна затвора тежа од пет година. 
У случају да је жртва умрла или је неспособна да дa такву сагласност, тужилац 
мора да је добије од лица која иначе имају право да након смрти оштећеног на-
ставе поступак.12 Ово је веома значајна одредба јер даје могућност жртви 
најтежих кривичних дела да спречи закључење споразума између тужио-
ца и окривљеног. 

У БиХ оштећени има нешто мало више права него код нас, те се његова уло-
га своди само на обавезно пружање могућности да се пред тужиоцем изјасни о 
имовинскоправном захтеву, што проверава суд, а затим га обавештава и о конач-
ном исходу преговарања о кривици (чл. 231, ст. 9). 

Из свега наведеног, може се закључити да је нови ЗКП/2011 знатно погоршао 
положај оштећеног у поступку закључења овог споразума и да предвиђа најре-
стриктивније решење имајући у виду и процесна законодавства посматраних зе-
маља, те је стога неопходно побољшати положај оштећеног у смислу решења која 
су била предвиђена претходним ЗКП/2001.

12 Брачни или ванбрачни друг, деца, родитељи, усвојеници или усвојитељи, браћа или сестре – чл. 360,  ст. 6 
у вези са чл. 55, ст. 6 ЗКПХ.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Доношењем ЗКП/2011 унете су знатне измене у наш кривични поступак, што 
се одразило и на процесни положај оштећеног. Иако се поједина решења нашег 
законодавца могу критиковати, глобално посматрано, процесни положај оште-
ћеног у нашем кривичном поступку знатно је повољнији у односу на његов по-
ложај у кривичним поступцима многих других држава, где се углавном своди на 
улогу сведока. За разлику од тога, у нашем кривичнопроцесном праву оштеће-
ном припадају бројна права која остварује кроз шест различитих процесних уло-
га које може имати у кривичном поступку.

Иако је законодавац сузио могућност оштећеног да се појави као супсидијрани 
тужилац, он га није лишио те могућности, већ је само померио на каснији проце-
сни тренутак, односно након потврђивања оптужнице. То је и логична последица 
имајући у виду да је истрага пренета у надлежност тужилаштва, па је и могућност 
оштећеног да се појави као супсидијарни тужилац сведена у оквире нове концеп-
ције кривичног поступка. При томе, треба узети у обзир и чињеницу да је у доса-
дашњој пракси, у време важења претходног ЗКП/2001, био веома мали проценат 
супсидијарних тужби, а још мање њих је за последицу имало доношење осуђујуће 
пресуде. Може се претпоставити да ће их убудуће бити још мање, с обзиром на то 
да је одустанак јавног тужиоца од оптужнице након њеног потврђивања био изу-
зетно редак случај у пракси. У погледу споразума о признању кривичног дела, да-
леко боља решења предвиђао је претходни ЗКП/2001. У том смислу, законодавац 
би у наредним изменама ЗКП требало да уведе могућност оштећеног да активно 
учествује у поступку закључења тог споразума, тако што би суд имао обавезу да га 
обавести о рочишту на коме се одлучује о споразуму и достави му одлуку о при-
хватању споразума на коју би имао право жалбе, при чему би суд морао да води ра-
чуна да споразумом нису повређена права оштећеног.

У вези евентуалног увођења појма жртве у наш ЗКП, оно је у извесној мери 
оправдано јер жртви припадају нека специфична права, па би јој у том смислу 
требало дати одговарајући положај у кривичном поступку, по узору на реше-
ње хрватског ЗКП. Сходо томе, значајно би било да се и у нашем праву, по узору 
на нека страна права, установи посебан државни фонд за накнаду штете жртва-
ма кривичних дела и донесе посебно законодавство којим би се уредили услови 
и поступак остваривања тог права. То би било од значаја не само за жртву која 
више не би морала чекати завршетак кривичног, односно грађанског поступка и 
одлуку о имовинскоправном захтеву, већ и за кривично правосуђе јер би то сма-
њило притисак оштећеног на кривични поступак.

Што се тиче положаја оштећеног, међу посматраним земљама региона, може-
мо закључити да најнеповољнији положај има у кривичном поступку БиХ, где се 



ПОЛОЖАЈ ОШТЕЋЕНОГ У КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ СРБИЈЕ 
И ЗЕМАЉА РЕГИОНА (ХРВАТСКЕ, БИХ, ЦРНЕ ГОРЕ)

367

његова улога своди само на право на постављање имовинскоправног захтева и 
сведока у кривичном поступку, пошто се оштећени не може појавити у својству 
овлашћеног тужиоца. Са друге стране, далеко боља решења предвиђа ЗКП ЦГ, у 
великој мери слична решењима нашег ЗКП/2001, као и ЗКПХ.

На крају, имајући у виду све напред изложено, можемо констатовати да је по-
ложај оштећеног код нас у великој мери задовољавајући, с тим да је у погледу 
одређених решења неопходна инетрвенција законодавца, ради исправљања не-
достатака у циљу унапређења његовог положаја у поступку и у будућности, што 
је уједно и главни индикатор оцене квалитета једног друштва, чији су примарни 
циљеви заштита и остваривање права и слобода сваког човека (7).
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SUMMARY

In this article the author analyzes the position of the injured party in criminal pro-
ceedings under the Criminal Procedure Code of the Republic of Serbia from 2011, its 
comapartion with certain aspects of the Criminal Procedure Code from 2001 as well as 
the laws of Croatian, BiH and Montenegro. More attention was given, bearing in mind 
the changes brought by the new CPC in 2011, the right of the injured party to become 
a subsidiary prosecutor, as well as in cases of deviation from the principle of legality, 
or in the case of opportunity of criminal prosecution and in the process of signing plea 
agreement. In addition, it was pointed out the distinction between the term of injured 
party and victim of a crime. In this regard, it was pointed out the flaws of the existing 
legal provisions in the domestic criminal procedural law, with proposals how to remedy 
some of provisions to improve the position of the injured party.
Key words: injured party, victim, criminal procedure
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ПРИТВОР – ПРИМЕНА У СУДСКОЈ ПРАКСИ

Сажетак: Законик о кривичном поступку из 2011. године уводи извесне но-
вине у погледу регулисања притвора. У овом чланку се описују правна при-
рода и карактеристике процесне мере, уз анализу међународноправних стан-
дарда. Аутори издвајају решења у судској пракси у погледу оцене постојања 
законских разлога за примену мере, уз истицање релевантих околности из 
образложења судских одлука. Објашњавамо потребу оцене свих околности из 
судских списа, нарочито чињеница и околности које иду у прилог и у корист 
окривљеног. Износимо критички приказ законских одредаба у светлу праксе 
Европског суда за људска права. Циљ овог рада је да се кроз тумачење прав-
них норми покаже да је неопходно прецизно формулисање законских разлога, 
потпуно, јасно, аргументовано и уверљиво образлагање судских одлука, те да 
је нужна рестриктивнија примена притвора у кривичном поступку.
Кључне речи: Законик, притвор, окривљени, људска права, суд

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Заштита права на слободу је зајемчена чланом 5 Европске конвенције за за-
штиту људских права и основних грађанских слобода и њиме се штити пра-
во на слободу појединца од арбитрарних хапшења, притварања, затварања и 
других мера органа поступка којима се одузима слобода. Право на слободу 
није апсолутно људско право, па у циљу његове заштите Конвенција предвиђа 
услове под којим држава може неком лицу одузети слободу. Притвор је само 
једна мера којом се, под условима који су пописани законом и у законом пред-
виђеном поступку, може ограничити право појединца на слободу.
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Закоником о кривичном поступку РС детаљно су регулисани разлози, траја-
ње и поступак одлучивања о притвору, као мере за обезбеђење присуства окри-
вљеног и за несметано вођење кривичног поступка која има ultima ratio ка-
рактер. Основна начела, темељи мере, нормирани су Уставом РС због његове 
специфичне правне природе, која се огледа у директном задирању у право на 
личну слободу под рестриктивним и прецизним законским условима. Због тога 
је уређење превентивног лишења слободе у кривичном поступку данас постало 
један од основних показатеља за оцену положаја грађана у држави и друштву (1). 
Примењује се искључиво када се његова сврха не може остварити блажим ме-
рама прописаним законом и кривичном поступку даје обележје нарочите хит-
ности. Ограничавања права на слободу морају се сматрати изузетком и могу да 
се прихвате само када се за њих дa јасно, објективно и реално оправдање, које 
мора бити детаљно разрађено и не сме представљати стереотипну формулаци-
ју која у себи садржи само законску дефиницију без критичке анализе поступа-
јућег суда (2). 

Права притвореника и надзор над њиховим остваривањем засебно су про-
писана Закоником. У упоредном праву наилазимо и на законска решења према 
којима су поједине категорије лица изричито изузете од примене ове мере. Пре-
ма италијанском Codice di procedura penale (Art.275, Аrt.286 bis), посебну заштиту 
уживају труднице, мајке деце млађе од три године (или очеви, када су мајке недо-
ступне), особе изнад 70 година, лица која болују од тешких болести и према овим 
лицима не може одредити притвор. У судској пракси Републике Србије посебна 
лична својства, лични и породични живот, стања лица могу представљати само 
околности које се у склопу свих других постојећих околности узимају у обзир 
приликом доношења одлуке о притвору. О притвору одлучује суд1 у одговара-
јућем фунционалном облику, и то само у случају када постоји основана сумња2 
да је лице извршило кривично дело. Разлози за одређивање притвора су алтер-
нативно прописани. Односе се на обезбеђење присуства окривљеног, спречава-
ње доказне опструкције, превентивне разлоге и тежину кривичног дела. С обзи-
ром на правну и процесну природу мере, разлози морају бити предмет свестране 

1 Према Законику о кривичном поступку РС од 2011. године о притвору, као и о осталим мерама за обез-
беђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка, у фази истраге одлучује суди-
ја за претходни поступак, а у другом степену кривично ванпретресно веће, чиме се осигурава двострука 
заштитна улога суда. И Француски Code dе procédure pénale предвиђа за одлучивање о притвору надле-
жност судије за слободе и притвор (јuge des libertés et de la detention) и истражног кривичног већа од три 
судије.

2 Члан 30 Устава РС и члан 211 став 1 ЗКП предвиђа као први неопходан услов за одређивање притвора по-
стојање основане сумње да је лице учинило кривично дело, те овај услов мора бити и први предмет оцене 
суда. У судској пракси, образложења решења о одређивању притвор ретко садрже разлоге у погледу овог 
степена сумње. Најчешће се само наводи да основана сумња произилази из списа предмета, а ређе се на-
брајају докази из којих она произлази.
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оцене суда, јасно и детаљно образложени како у решењу о одређивању притвора, 
тако и у решењу о продужењу притвора, а приликом доношења одлуке суд ће са 
једнаком пажњом утврдити чињенице које иду у прилог и у корист окривљеног. 

1. НАЧЕЛА ПРИТВОРА

1) Законитост. – Према члану 5, става 1 Европске конвенције за заштиту људ-
ских права и основних слобода, нико не може бити лишен слободе осим у изу-
зетним случајевима предвиђеним Конвенцијом, када је оправдано ограничење 
права на слободу и безбедност личности, као и у складу са законом прописаним 
поступком. Притвор се може одредити само одлуком суда под условима предви-
ђеним Закоником о кривичном поступку: материјалним који се састоје у посто-
јању основане сумње да је лице извршило кривично дело и предвиђених разлога 
за одређивање притвора, као и формалним који се огледају у нормативним за-
хтевима у поступку одлучивања и у трајању притвора. Лице може бити притво-
рено само на основу образложене одлуке суда. Међународи пакт о грађанским и 
политичким правима, такође, предвиђа да нико не може бити произвољно ухап-
шен или притворен (члан 9, став 1). Постојање правног основа за одлуку о при-
твору нужан је предуслов за остваривање начела правне сигурности.3 

Постојање основане сумње и разлога за притвор подлеже контроли прили-
ком одлучивања о продужењу притвора и захтева поновно образлагање. Према 
новом решењу Законика о кривичном поступку, уколико се у процесној фази на-
кон потврђивања оптужнице утврди да нема основа за сумњу о постојању кри-
вичног дела, суд ће поновно испитати оптужницу (члан 216, став 4 ЗКП).

2) Ultima ratio. – Притвор је нужна и неопходна мера за обезбеђење присуства 
окривљеног, као и несметано вођење кривичног поступка. Примењује се само у 
случају када нису испуњени услови да се окривљеном изрекне нека друга блажа 
мера, с обзиром на околности конкретног случаја. Притвор мора подлећи брзом 
судском испитивању, у коме предмет разматрања није само то да ли постоје усло-
ви за притвор у моменту одређивања, већ и да ли је притвор и даље одговарају-
ћи (4). Према ЗКП, неопходност и нужност притвора контролише се на сваких 
30 или 60 дана, у зависности од врсте кривичног поступка.

3) Факулативност. – Не одређује се по сили закона, већ само ако суд оцени да 
постоје околности које у својој међусобној повезаности указују на то да постоји 

3 У одлуци Европског суда за људска права Јеčius v. Lithuania, 34578/97, 31. јул 2000. наводи се: „...Суд понавља 
да је пракса држања лица у притвору без конкретног правног основа, услед непостојања јасних прописа 
који уређују положај лица у притвору, с могућом последицом да лице буде лишено слободе у неограниченом 
временском периоду без одлуке суда, у супротности с начелима правне сигурности и заштите од произвољног 
поступања, које представљају заједничку нит Конвенције и владавине права....“ (3). 
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неки од законом прописаних разлога и да је притвор нужан и неопходан у кон-
кретном случају. По Законику о кривичном поступку из 2001. године, одређива-
ње обавезног притвора предвиђено је за две ситуације од којих се једна односи 
на тежину кривичног дела због кога се води кривични поступак, а друга на виси-
ну изречене казне од стране првостепеног суда (5). Изменама Законика из 2004. 
године, обавезни притвор се више не предвиђа. То је разумљиво, имајући у виду 
да је један од разлога за притвор прописаност казне дуже од десет година за од-
носно кривично дело, чиме су наведене одредбе постале сувишне (6). Елимини-
сање обавезног притвора из кривично процесног законодавстава у складу је са 
захтевима Међународног пакта о грађанским и политичким правима који пред-
виђа да притварање лица која чекају суђење није обавезно (члан 9, став 3).

4) Хитност. – Посебно је истакнуто да је кривични поступак против окри-
вљеног који је у притвору нарочито хитан (члан 13, став 2 и члан 210, став 2 
ЗКП). Трајање притвора мора се свести на најкраће могуће време. Судска прак-
са Европског суда за људска права употребљава појам разумно трајање,4 што др-
жавни органи у кривичном поступку морају да цене током поступка и приликом 
контроле притвора.5 Законик о кривичном поступку предвиђа краће рокове за 
одлучивање и предузимање других кривичнопроцесних радњи када се окривље-
ни налази у притвору. Притвор се укида чим престану разлози због којих је одре-
ђен. Доношење решења о укидању притвора је кривичнопроцесна радња која не 
трпи одлагање. 

2. РАЗЛОЗИ ЗА ПРИТВОР

2.1. ОПАСНОСТ ОД БЕКСТВА

а) Окривљени се крије 
Околности које ценимо као релевантне приликом доношења одлуке о одре-

ђивању притвора по овом законском основу се најчешће односе на карактер 
лица, његов однос према државним органима, да је лице недоступно на адреси 

4 „...На крају, Суд запажа да ни у једном тренутку у току поступка домаћи органи власти нису разматрали 
да ли је трајање притвора одређеном подносиоцу представке прекорачило „разумно трајање“. Таква 
анализа би требало да је добила нарочито истакнуто место у домаћим одлукама, након што је подносилац 
провео много месеци у притвору, но ипак, провера оправданости трајања притвора никада није извршена 
(Memedova v. Russia, 7064/05, 1. јун 2006)“ (3).

5 Према оцени Апелационог и Вишег суда у Београду: „Дужност свих органа који учествују у кривичном 
поступку да трајање притвора сведу на најкраће неопходно време условљена је различитим елементима од 
значаја за вођење кривичног поступка који се тичу броја окривљених, броја радњи извршења кривичних 
дела, количине и врсте доказа итд. па се временска одредба „најкраће неопходно време“ мора посматрати 
у контексту сложености сваког конкретног поступка и не може се сводити на субјективну оцену одбране о 
дужини трајања притвора“ (7).
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која је позната органу поступка, као и боравак у иностранству за време трајања 
поступка. У образложеним одлукама притвор се цени као нужан и неопходан, 
пре свега, када се присуство окривљеног током поступка није могло обезбеди-
ти путем блажих мера: позива путем поште, судског достављача, полиције, као 
и једне или више наредби за довођење, а из полицијских извештаја произлази да 
је окривљени непознат на адреси/адресама становања према подацима из спи-
са предмета; да орган поступка и после предузетих свих законом предвиђених 
радњи у оквиру својих овлашћења не може утврдити адресу становања oкри-
вљеног са које би био доступан суду; да је окривљени отишао у иностранство, 
иако је упознат да се против њега води кривични поступак и са процесним ду-
жностима, да је непознат датум његовог повратка; да је адреса коју је навео при-
ликом саслушања пред органом поступка, означена као фиктивна, односно да је 
према резултатима провера на терену и према службеним евиденцијама утврђе-
но да на њој не станује.6 

Приликом доношења одлуке потребно је ценити и да ли је у конкретном слу-
чају одбрана указала на постојање околности које би оправдале замену притвора 
блажом мером за обезбеђење присуства окривљеног и да ли је доставила доказе у 
прилог својих тврдњи.7 Суд је дужан да, сходно одредби члана 16 ЗКП, у поступ-
ку одлучивања са једнаком пажњом утврди чињенице које терете или иду у ко-
рист окривљеном и да постојање свих околности цени како појединачно тако и у 
међусобној зависности, у сагласности са начелима правичности, слободне оцене 
доказа и слободног судијског уверења. У конкретнијем смислу, начело правич-
ног вођења кривичног поступка посебно се огледа у дужности свих државних 
органа да буду непристрасни и да не прејудицирају кривицу окривљеног, као и 
да странке у кривичном поступку начелно располажу једнаким процесним сред-
ствима и могућностима (начело једнакости „оружја“) (9).

б) Не може се утврдити истоветност лица
Околност која се везује за рану фазу поступка и која је уско везана за прику-

пљање података о идентитету лица. Карактер радњи провера, које су по својој 

6 У случају да током поступка орган поступка није могао утврдити пребивалиште или боравиште 
окривљеног, а предузео је сходно својим овлашћењима све неопходне процесне радње, сходно члану 597 
ЗКП, дописом се обраћа МУП РС – Одељењу за потраге да окривљеног потражи и да обавести о његовој 
адреси. 

7 По оцени Вишег суда у Београду, притвор у конкретном случају представља нужну и неопходну меру 
за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка и иста сврха се у 
конкретном случају не би могла постићи изрицањем неке друге блаже мере прописане Закоником 
о кривичном поступку, па ни мерама које је бранилац у својој жалби предложио, а све имајући у виду 
да у предметном кривичном поступку применом блажих мера није могло бити обезбеђено присуство 
окривљеног и несметано вођење кривичног поступка, при чему бранилац у својој жалби није указао на 
постојање околности које би оправдале замену притвора неком од блажих мера за обезбеђење присуства 
окривљеног (8).
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природи хитне и најпре се предузимају, чини оправданим посебно ограничење 
трајања притвора до момента утврђивања истоветности (члан 211, став 3 ЗКП). 
Поред тога што је ретка ситуација, у судској пракси се бележи и пример када 
треба одредити притвор јер се не може утврдити истоветност окривљеног, а то 
је случај када је окривљени поднеском из притвора обавестио суд да је његово 
име и презиме другачије него што је наведено у решењу о одређивању притвора 
(ОСБ, Кж. бр. 98/04 од 20 јануара 2004. године) (10).

в) Очигледно избегавање главног претреса
Постојање околности да лице у својству оптуженог очигледно избегава да дође 

на главни претрес утврђује се искључиво у каснијој фази кривичног поступка, на-
кон заказивања главног претреса. Према Законику о кривичном поступку из 2011. 
године, сврстава се у законски разлог опасност од бекства, те није издвојен као са-
мосталан разлог, што је била законодавна техника у ранијем законику. Релеванта 
чињеница на којој се темељи решење о одређивању притвора јесте однос оптуже-
ног према суду, који се огледа у кршењу процесне дужности одазивања позивима 
на главни претрес упркос поукама и упозорењима суда. Избегавање подразумева 
изостајање са главног претреса које се не може сматрати оправданим, а испуња-
вање услова очигледности, који овај основ чини још рестриктивнијим, односи се 
на бројност, учесталост и интензитет избегавања, те понашање окривљеног након 
изостанака. Неоправдано једно одсуство уредно позваног оптуженог са заказаног 
главног претреса, само по себи, у одсуству других околности, не може бити окол-
ност која оправдава одређивање притвора по овом законском основу. Уколико је 
до одсуства оптуженог дошло након предузимања више блажих мера, односно ако 
су претходно исцрпљене блаже мере за обезбеђење присуства окривљеног и за не-
сметано вођење кривичног поступка, наведена чињеница и раније кршење про-
цесних обавеза окривљеног, у своме садејству, могу представљати околности које 
притвор чине нужном и неопходном мером. 

Приликом одлучивања предмет оцене суда морају бити и достављена оправ-
дања оптуженог, њихова бројност, учесталост, усклађеност, садржина, форма, те 
да ли су евентуално дата у циљу злоупотребе права на одбрану.8

Законик у посебној одредби предвиђа трајање притвора по овом основу. При-
твор се може најдуже продужавати до објављивања пресуде (члан 211, став 2 
ЗКП), а не као у осталим случајевима до упућивања окривљеног на издржавање 
казне затвора.

8 „...Веће је нашло да су оправдања окривљеног за изостанке са главних претреса дата у циљу злоупотребе 
права окривљеног усмерене на одуговлачење кривичног поступка, те да нема доказа да је окривљени имао 
оправдане разлоге да не приступи на главне претресе, при чему је веће имало у виду чињеницу и да се 
раније током поступка присуство окривљеног покушало обезбедити путем блажих мера за обезбеђење 
његовог присуства“ (11).
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г) Друге околности које указују на опасност од бекства
Од других околности које указују на постојање ризика од бекства, истичемо 

поступке против страних држављана, лица која немају стално пребивалиште9 и 
лица које често мењају места боравка. Наведене околности, саме по себи, не могу 
бити цењене као околности које чине оправданим одређивање притвора по овом 
основу, већ се морају узети у обзир и друге чињенице, на пример, карактер везе 
са државом/државама, породичне, личне и имовинске прилике лица, на основу 
којих се цени да ли је притвор у конкретном случају нужан и неопходан. Судо-
ви приликом доношења одлуке треба да цене да ли постоје гаранције да ће лице 
бити доступно суду, у смислу чвшће везе са Републиком Србијом и одређеним 
местом становања, односно да ли постоји место за које би био везан центар жи-
вотних и радних активности лица, а ако не, да дају јасне разлоге у прилог својих 
закључака, позивајући се на додатне околности, које произлазе из списа предме-
та. У судској пракси налазимо да су предмет оцене чињенице да ли лице има имо-
вину на територији Републике Србије, интензитет везе са Републиком Србијом, 
(не)поседовање личних докумената, поседовање фалсификованих личних доку-
мената, да ли и где лице остварује приходе, на који начин, да ли је запослено, да 
ли има стабилан породични живот, затим, уколико мења боравишта, који су ра-
злози томе и колико учестало. 

2.2.  ОПАСНОСТ ОД ДОКАЗНЕ ОПСТРУКЦИЈЕ

Законодавац у члану 211, став 1, тачка 2 ЗКП предвиђа да се притвор може 
одредити против лица ако постоје околности које указују на то да ће уништити, 
сакрити, изменити, или фалсификовати доказе или трагове кривичног дела, или 
ако особите околности указују на то да ће ометати поступак утицањем на сведо-
ке, саучеснике или прикриваче. Доказна опструкција, у циљу чијег спречавања 
се и одеђује притвор предвиђен овом одредбом, према томе, може бити двојака, 
и то у односу на материјалне доказе и у односу на личне изворе доказа. 

Постојање конкретних околности које указују на то да ће окривљени уништи-
ти, сакрити, изменити, или фалсификовати доказе или трагове кривичног дела 
утврђује се у сваком конкретном случају. Докази су подаци чињеничне природе 
из којих се изводе закључци у погледу битних елемената кривичног дела (9), док 

9 „...Суд, затим, понавља да су судски органи такође навели чињеницу да је подносилац представке имао 
неколико места пребивалишта у области Томск у прилог свом закључку да је постојала опасност од 
бекства. У вези с тим, Суд понавља да само одсуство сталног места пребивалишта не представља опасност 
од бекства.... Суд такође запажа да органи нису означили ни једну другу околност којом би указали да би, у 
случају пуштања на слободу, подносилац представке побегао.... Суд стога закључује да није утврђено да та 
опасност постоји – (извод из пресуде пресуде Европског суда за људска права Aleksandr Makarov v. Russia, 
15217/07, 12. март 2009)“ (3).
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се под трагом кривичног дела  подразумева свака видљива или голим оком не-
видљива материјална промена настала на лицу места, на жртви или на учинио-
цу, у вези или поводом извршења кривичног дела (трагови папиларних линија, 
трагови стопала, трагови биолошког порекла) (12).

Облици утицаја на трагове или материјалне доказе кривичног дела могу бити  
уништавање, тј. физичка деструкција трагова или материјалних доказа тако да 
они више објективно не постоје, сакривање, тј. премештање трагова или доказа 
на другу, непознату локацију како не би били пронађени и мењање и фалсифико-
вање као радње недозвољеног утицаја у циљу измене оригиналног трага или до-
каза тако да се мења његов изглед или садржај. 

Опасност да ће окривљени утицати на неиспитане сведоке – колузиона опа-
сност – представља најчешћи вид ометања кривичног поступка. Околности које 
указују на опасност да ће окривљени утицати на сведоке, саучеснике или при-
криваче могу бити различите – наговарање, потплаћивање, претња, уцена, за-
страшивање сведока или предузимањем других радњи које за циљ имају вршење 
притиска на сведока у циљу опструкције сведочења или промене исказа. 

У немачком праву се у колизиону опасност сврстава не само недозвољени 
утицај на друге осумњичене или сведоке већ и опасност да ће осумњичени под-
стрекавати друге на колузионо деловање, услед чега, још посебно постоји опа-
сност за отежано утврђивање истине, нарочито када се ради о опасности од уни-
штавања трагова кривичног дела (13).

За постојање овог основа, неопходно је утврдити да постоји конкретна опа-
сност да би окривљени боравком на слободи могао утицати на сведоке, која у 
сваком конкретном случају мора бити образложена. Ова опасност мора посто-
јати у моменту одређивања притвора и у моменту продужења. Када су одлуке 
о продужењу притвора по овом основу стереотипне, а образложење се заснива 
само на потребама предузимања истражних радњи, без навођења конкретних 
разлога зашто је потребно и оправдано продужити притвор, задржавање окри-
вљеног у притвору није оправдано. 

У судској пракси постојање колузионе опасности утврђено је у ситуацији када 
саслушани окривљени дају различите исказе о учешћу и улози окривљених у из-
вршењу кривичних дела, при чему су у пријатељским односима са другоокри-
вљеним који још није саслушан, јер је у бекству, или када се саучесник у оства-
рењу дела, без обзира на чињеницу да је истрага завршена, налази у бекству.10

Са друге стране, чињеница да су сведоци у подређеном односу и да су ради-
ли за  окривљеног, сама по себи не може указивати на опасност да ће окривљени 
утицати на њихове исказе, већ може бити једна од релеватних чиниоца за закљу-

10 Решења ВСС, Кж. бр. 2870/08, од 19. новембра 2008. и ВСС и Кж2. бр. 1447/08 од 10. јуна 2008 (10).
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чак о постојању ризика од утицаја на сведоке.11 Такође, околност да окривљени 
не признаје извршење кривичног дела и брани се ћутањем не представља осо-
биту околност која указује на то да ће окривљени ометати поступак утицањем 
на сведоке или саучеснике. Овакав став је заузео Врховни суд Србије у одлуци 
Кр.645/65 од дана 23. 8. 1965, а и данас је заступљен у судској пракси (14).

Такође, јединствен став у судској пракси постоји и по питању опасности да окри-
вљени утиче на сведоке који су припадници полиције. У овој ситуацији постоји пре-
зумпција да се на овлашћена лица, која имају улогу у сузбијању криминалета, не 
може постојати недозвољени утицај и због тога нема колузионе опасности.

Ни у ситуацији у којој се саучесник окривљене налази у притвору, нема колу-
зионе опасности, јер не постоји могућност физичког утицаја на њега, с обзиром 
на то да се налази у изолацији, а према наводима нема захтева за спровођење ис-
траге других саучесника и сведока поводом дела за које се окривљена основано 
сумњичи.12

Уколико је притвор одређен само због постојања околности које указују на 
опасност од доказне опструкције, без обзира на то да ли је у питању колузиона 
опасност или недозвољено утицање на материјалне доказе, он може да траје нај-
дуже док се не обезбеде докази због којих је одређен. У судској пракси, овај при-
творски основ оправдан је у почетној фази поступка и најчешће траје до момен-
та завршетка истраге имајући у виду да се у овој фази највећи број доказа већ 
прикупи.13 Такође, Европски суд за људска права је у својим одлукама заузео ста-
новиште да околности у вези са ризиком од утицаја на сведоке нужно постепе-
но губе на значају.14

2.3. ОПАСНОСТ ОД ДАЉЕГ ВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Законик о кривичном поступку из 2011. године уводи додатни услов за одре-
ђивање притвора из превентивних разлога. Притвор се може одредити ако осо-
бите околности указују на то да ће лице у кратком временском периоду понови-
ти кривично дело или довршити покушано или учинити кривично дело којим 
прети. Појачавање законског услова требало би да доведе до рестриктивније 
примене у пракси и додатног образлагања постојања конкретних околности које 

11 Извод из пресуде Европског суда за људска права Aleksandr Makarov v. Russia, 15217/07, 12. март 2009 (3).
12 ВСК, Кв. бр. 266/10 од 30. августа 2010 (10).
13 „...Суд прихвата да би се у почетним фазама истраге опасношћу од мешања у спровођење правде 

подносиоца могло правдати његово задржавање у притвору, међутим, након што су докази прикупљени, 
тај основ је постао небитан“ (извод из пресуде Европског суда за људска права Mamedova v. Russia, 7064/05, 
1. јун 2006) (3).

14 Пресуде Европског суда за људска права I A v. France, 28213/95, 23. септембар 1998. године и Letellier v. 
France, 12396/86, 26. јун 1991 (3).
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имају карактер особитих околности. Поред раније осуђиваности лица, посебно 
се цени да ли је, од последње осуде и од дана када је окривљени издржао казну15 
по последњој осуди до времена извршења кривичног дела које се окривљеном 
ставља на терет, протекао кратак временски период, правна природа кривичних 
дела из ранијих осуда, истоврсност кривичних дела, у односу на кривично дело 
за које је окривљени основано сумњив, да је кривично дело које се окривљеном 
ставља на терет извршено у року провере по ранијој осуди. Кратак временски 
период, према ставу судске праксе, захтева указивање на извесну опасност или 
конкретну опасност од понављања кривичног дела.

Предмет оцене суда су и околности које се најчешће јављају заједно и у међу-
собном садејству – посебна стања лица, нарушени односи између лица и обавља-
ње животних и радних активности у амбијенту који омогућава понављање кри-
вичног дела.

Посебна стања лица предмет су утврђивања и оцене вештака. Подразумева-
ју постојање развијене токсикоманске зависности од употребе алкохола/дрога, 
да је дело које се окривљеном ставља на терет извршено у фази токсикоманске 
зависности, те да је због постојања озбиљне опасности да услед развијене зави-
сности од алкохола/дрога лице изврши исто или слично дело потребно предузе-
ти меру лечења. 

Код околности нарушених односа цени се њихова природа и карактер (поро-
дични, лични односи, имовинскоправни односи), трајање (дуготрајност, учеста-
лост) и интензитет (ранија угрожавања, повреде).16 Аутори истичу став праксе 
да околности које чине опис кривичног дела које се окривљеном ставља на терет 
дела у диспозитиву оптужног акта, радња извршења, начин извршења и друге 
околности који ближе одређују радњу, саме по себи, у одсуству других околно-
сти, не могу имати карактер особитих околности које оправдавају одређивање 
притвора по овом законском основу. Особите околности треба да превазилазе 
битна обележја бића кривичног дела, иако се могу довести у везу са њима. Под-
разумевају односе, својства, стања, ситуације и њихове ближе карактеристике, 
таквог интензитета да излазе из оквира описа дела. 

15 У судској пракси се цени и чињеница да ли окривљени евентуално треба да ступи на издржавање казне 
затвора по ранијој осуди. Тако налазимо да се у одлуци Вишег суда у Београду приликом одлучивања о 
жалби на решење о продужењу притвора наводи: „...Из списа предмета за сада не произилазе неке друге 
околности  које указују на престанак разлога на основу којих је притвор према окривљеном продужен, јер 
је казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци, у односу на који постоји извршни налог релативно кратког 
трајања, посматран у склопу са чињеницом у којој фази се налази конкретан кривични поступак и не 
представља оклоност која је таквог значаја да би отклонила постојање особитих околности које указују да 
ће окривљени у кратком временском периоду поновити извршење кривичног дела“ (15).

16 Кривично ванпретресно веће Првог основног суда у Београду ценило је да оштећена живи са окривљеним у 
заједничком породичном домаћинству, из разлога што нема где да живи, иако се плаши за своју безбедност... 
Оштећена дужи временски период, па и дан данас, осећа перманентну личну и животну угроженост, плашећи 
се константно за свој живот и тело, те је код ње створен страх за личну безбедност... (16).
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Околности које се односе на обављање животних и радних активности у по-
себном амбијенту, који сам по себи омогућава понављање кривичног дела, подра-
зумевају заједнички живот са оштећеним, који је најчешће и потенцијана жртва, 
карактер радног места, радне делатности и радних задатака које обавља, као и по-
стојање конкретне опасности од контакта са потенцијалним жртвама. Код наве-
дених околности, потребно је у сваком конкретном случају посебно ценити чиње-
ницу да ли постоје докази да ће се веза са амбијентом прекинути, односно да ће се 
потенцијална жртва одселити на непознато/удаљено место, ван домашаја окри-
вљеног, да ће окривљени бити удаљен, отпуштен са радног места и слично.17

2.4.  УЗНЕМИРЕЊЕ ЈАВНОСТИ  

Одредбом члана 211, став 1, тачка 4 ЗКП, прописује се да се притвор може 
одредити уколико је за кривично дело које се окривљеном ставља на терет про-
писана казна затвора већа од десет година, односно казна затвора изнад пет го-
дина са елементима насиља, или је окривљеном изречена казна затвора од пет 
година и тежа казна, а начин извршења или тежина последице кривичног дела 
довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично 
вођење кривичног поступка. Први, објективни услов овог законског основа, за-
прећена казна затвора и изречена казна затвора остао је идентичан прописаном 
услову из члана 142, став 1, тачка 5 и 6 ранијег ЗКП. 

Други услов предвиђен наведеном одредбом јесте да су начин извршења или 
тежина последице кривичног дела довели до узнемирења јавности које може 
угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка. Када је дошло до 
тзв. узнемирења јавности представља „ванпроцесноправно“ питање које најви-
ше ствара потешкоће у примени овог притворског основа у пракси.18

Постојање узнемирења јавности, пре свега, треба посматрати из аспекта за-
штите грађана, односно очувања јавне безбедности која би могла да буде на-
рушена услед начина извршења и последица кривичног дела, а које може да се 
огледа у чињеници да је међу грађанима због извршеног кривичног дела, његове 
тежине и последице, завладао страх или паника, јер је учинилац остао на слобо-

17 ...Суд такође не дели мишљење домаћих органа власти да је, у ситуацији када су све оптужбе против 
подносиоца представке, изузев једне, биле у вези с његовим активностима на функцији градоначелника 
Томска, а он био суспендован са тог места, постојала реална опасност да ће подносилац представке 
починити нова кривична дела... – извод из пресуде Европског суда за људска права Aleksandr Makarov v. 
Russia, 15217/07, 12. март 2009“ (3).

18 Увођење овог притворског основа у пракси је изазвало доста дилема и контроверзи, што и није 
изненађујуће, нарочито имајући у виду да је овај законски основ, скоро идентичне формулације, већ 
био предвиђен одредбом Законика о кривичном поступку из 1976. године, коју је Савезни уставни суд 
прогласио неуставном (СУС IУ бр. 112/00 од 7. 12. 2000).



Ивана МИЉУШ, Бојана СТАНКОВИЋ

382

ди. У сваком случају, узнемирење јавности мора да по свом обиму и интензитету 
превазилази уобичајено узнемирење које је иначе, по правилу, пристутно у свим 
предметима у којима се суди за тешка кривична дела.19

Са друге стране, узнемирење јавности мора бити такво да у конкретном случа-
ју може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, дакле, овде 
се ради о заштити права окривљеног на несметано и правично вођење кривичног 
поступка. Реч је о ситуацијама у којима је узнемирење јавности, притисак јавно-
сти био у тој мери изражен да би то угрозило несметано и правично вођење кри-
вичног поступка. Сама чињеница да је окривљени извршио кривично дело и да се 
против њега води кривични поступак и поред постојања претпоставке невино-
сти, код људи може изазвати бурне реакције, демонстрације, протесте или жељу за 
осветом, које би довеле до стварања „атмосфере линча“ услед чега не би било мо-
гуће „несметано вођење кривичног поступка“. Неретко су овакве реакције грађа-
на и постојање узнемирења јавности повезане са медијском пропраћености неког 
критичног догађаја и јавне осуде путем средстава јавног информисања. 

Узнемирење јавности, по становишту досадашње домаће судске праксе и 
праксе Европског суда за људска права, мора постојати у тренутку када је окри-
вљени извршио кривично дело, али и у тренутку одређивања и продужењу при-
твора.20 Окончање кривичног поступка пред другостепеним судом, односно на-
ступањем завршне фазе кривичног поступка, процесно не оставља могућност 
угрожавања несметаног кривичног поступка или пак правичног вођења кривич-
ног поступка, као услова за продужење притвора.21

Приликом оцене да ли је дошло до узнемирења јавности, суд треба да цени не 
само да ли тренутно постоји узнемирење јавности већ да би – уколико би опту-
жени били пуштени на слободу – узнемирење било повећано, чиме би било угро-
жено несметано и правично вођње кривичног поступка.22 С тим у вези, Европ-
ски суд за људска права прихвата да, из разлога посебне тежине и реаговања 
јавности на њих, одређена кривична дела могу да доведу до узнемирења јавно-
сти, што може да оправдава притвор, али се овај основ може сматрати релевант-
ним и довољним само ако је заснован на чињеницама које могу показати да би 
боравак на слободи заиста довео до озбиљне претње по очување јавног реда и 
мира и легитиман је само ако је јавни ред и даље угрожен.23

19 Решење Апелационог суда у Београду Кж2. По 1 бр. 208/12 од 21. маја 2012. и решење Вишег суда у Београду 
Посебно одељење К. по 1 бр. 292/12 од 3. маја 2012 (17).

20 Решење Апелационог суда у Београду Kž 2. Po1 br. 56/12 од 14. фебруара 2012. 
21 Решење Апелационог суда у Београду Кж 2. бр. 2744/2013 од 17. јануара 2014. и решење Вишег суда у 

Београду К. бр. 675/12 од 8. марта 2013 (17).
22 Решење Апелационог суда у Београду Кж2.По1бр.245/12 од 8. јуна 2012. и решење Вишег суда у Београду 

Посебно Одељење К. по1 бр. 273/10 од 24. маја 2012 (17).
23 Пресуда Европског суда за људска права Letellier v. France, 12396/86, 26. јун 1991 (3).



ПРИТВОР – ПРИМЕНА У СУДСКОЈ ПРАКСИ

383

Узнемирење грађана и неког круга лица може да траје један период, али са 
временом оно губи на интензитету, ово тим пре што је у једној одлуци дргосте-
пеног суда заузето становиште да се под узнемирењем јавности не може сматра-
ти само узнемирење оштећених (које може трајати по природи ствари дужи вре-
менски период), без обзира на број. 

Суд је приликом прихватања постојања наведеног притворског основа дужан 
да тачно и одређено изнесе на који начин узнемирење јавности може угрозити 
несметано и правично вођење кривичног поступка.24 У пракси, у највећем броју 
случајева, примена овог законског основа односи се на кривичне поступке који 
имају за предмет, кривична дела против полне слободе, кривична дела тешког 
убиства, нарочито када су оштећени малолетна лица и деца, као и кривична дела 
против човечности и других добара заштићених међународним право и друга 
нарочито тешка кривична дела. Међутим, и када су у питању кривична дела про-
тив службене дужности, одређивање притвора по овом законском основу било 
је оправдано. Тако, у једној одлуци Вишег суда у Београду оцењено је да су ис-
пуњени услови предвиђени одредбом члана 211, став 1, тачка 4 ЗКП, с обзиром 
на то да је тежина последица извршења кривичног дела, а које се огледају у по-
стојању основане сумње да су окривљени предузимањем инкриминисаних рад-
њи прибавили противправну имовинску корист у износу од око 1.600.000.000,00 
динара и у чињеници да је на тај начин оштећено више десетина хиљада грађана 
Републике Србије, довела до узнемирења јавности које може угрозити несмета-
но вођење кривичног поступка.25

У скраћеном поступку, притвор се не може одредити, нити продужити по 
овом законском основу у току поступка, имајући у виду да је та могућност ус-
краћена чланом 498, став 1 Законика о кривичном поступку, којим је прописа-
но да се притвор може одредити против лица за које постоји основана сумња да 
је учинило кривично дело ако постоји неки разлог из члана 211, став 1, тач. 1) 
до 3) овог законика или ако је окривљеном изречена казна затвора од пет годи-
на или тежа казна и ако је то оправдано због посебно тешких околности кривич-
ног дела. Супротно томе, одредба члана 211, став 1, тачка 4 ЗКП управо предви-
ђа да се притвор може одредити уколико је за кривично дело које се окривљеном 
ставља на терет прописана казна затвора више од пет година са елементима на-
сиља. Остало је нејасно због чега је законодавац предвидео у општим одредбама 
могућност одређивања притвора по овом законском основу за кривична дела за 
која је прописана казна затвора изнад пет година, да би посебним одредбама за 
скраћени поступак ту одредбу фактички дерогирао. У сваком случају, у судској 

24 Решење Апелационог суда у Београду Кж 2. По 1 бр. 55/12 од 24. фебруара 2012.
25 Решење Вишег суда у Београду Посебно одељење Кв. по1 бр. 107/13 од 5. фебруара 2013. и решење судије за 

претходни поступак Ки. По1 бр. 29/12 од 24. јануара 2013 (17).
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пракси је заузето становиште да се у скраћеном поступку не може одредити при-
твор по законском основу из члана 211, став 1, тачка 4 ЗКП у току кривичног по-
ступка, већ само након изрицања казне затвора више од пет година, а то је оправ-
дано због посебно тешких околности кривичног дела, о чему сведочи поступање 
судова од ступања на снагу Законика па до данас.

ЗАКЉУЧАК

Правна природа и карактеристике притвора, као облика лишења слободе, 
постављају захтев да приликом одлучивања о притвору суд јасно, у потпуно-
сти и аргументовано, образложи постојање разлога за одређивање и продужење 
притвора тако што ће навести све релевантне чињенице и околности из списа 
предмета које указују на то да је притвор нужна и неопходна мера за обезбеђе-
ње присуства и несметано вођење кривичног поступка. Кроз досадашњу суд-
ску праксу и цитиране одлуке првостепеног и другостепеног суда, указано је на 
одређене околности које су у конкретним ситуацијама биле релеватне за одлуке 
о задржавању окривљених у притвору. Европски суд за људска права је тумаче-
њем одредаба члана 5 Европске конвенције о људским правима, кроз своје одлу-
ке на потпунији и јаснији начин утврдио услове под којим је оправдано окривље-
ног лишити слободе, а које би требало да постану смерница наших судова при 
тумачењу законских прописа којима се уређује притвор. Посебно је важно да се 
одлука о продужењу притвора заснива на правно релеватним разлозима који су 
таквог квалитета да оправдавају продужење притвора у дужем временском пе-
риоду, а како би се спречиле штетне последице које дуго задржавање у притво-
ру има за окривљеног.

Приликом одлучивања о притвору неопходно је да суд поред разлога за при-
твор цени и да ли у конкретном случају постоје услови за примену неке блаже 
законом прописане мере за обезбеђење присуства и несметано вођење кривич-
ног поступка, водећи рачуна о трајању и процесним правилима за одлучивање о 
притвору. Рестриктивнија примена мере притвора у кривичном поступку је ну-
жна посебно када су у питању разлози за притвор који немају за циљ обезбеђе-
ње присуства окривљеног, а који су превентивне природе (члан 211, став 1, тач-
ка 3 ЗКП) или они који су опредељени тежином кривичног дела (члан 211, став 
1, тачка 4 ЗКП).

Непрецизно формулисање разлога за притвор и паушално образлагање одлу-
ка о мери, отвара врата арбитрарности приликом одлучивања и нарушава наче-
ло правне сигурности, те ствара погодно тло за кршење зајемчених људских пра-
ва и слобода, а пре свега, права на слободу.
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DETENTION – CASE LAW 

SUMMARY

In this article the authores explain characteristics of the detention as the harshest meas-
ure to secure the presence of the defendant and for unobstructed conduct of criminal 
proceedings and analyze principles of detention with special attention to its application 
in the case law of the European Court of Human Rights. The right to liberty and secu-
rity, as one of the fundamental human rights, demands that no one shall be deprived of 
his liberty save, besides in accordance with a procedure prescribed by law, and requires 
that national courts give complete and clear reasons for decisions about detention. The 
Criminal Procedure Code introduces some changes in regulation of the reasons for de-
tention. The authors emphasize explanations given in case law, and necessity to taking 
into account the facts in favour of the defendant.
Key words: Code, detention, defendant, human rights, court 
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TEХНИКE СТEРИЛИЗAЦИJE ПРИЛИВA  
СТРAНOГ КAПИТAЛA

Сажетак: У рaзвojу финaнaсиjскoг тржиштa из aспeктa сигурнoсти приливa 
стрaнoг кaпитaлa важнo je oбeзбeдити нoрмaлнo (бeзбeднo) функциoнисaњe 
тржиштa кaпитaлa. Стeрилизaциja сe пojaвљуje кao инвeрзни прoцeс крeтaњa 
кaпитaлa. Зaхвaљуjући интeрнaциoнaлизaциjи и глoбaлизaциjи мeђунaрoднoг 
финaнсиjскoг тржиштa и тржиштa кaпитaлa, oн je пoстao вeoмa мoбилaн. У 
нaрeдним гoдинaмa oчeкуje сe знaтниjи прилив стрaнoг (привaтнoг) кaпитaлa 
у српску приврeду. Meђутим, oсим низa пoзитивних eфeкaтa нeкoнтрoлисaни 
прилив, углaвнoм шпeкулaтивнoг кaпитaлa, мoжe дoвeсти и дo низa нeгaтив-
них пoслeдицa, aкo сe нe прeдузму aдeквaтнe бeзбeдoнoснe мeрe кoje кoн-
трoлишу нe сaмo њeгoв oбим нeгo и пoрeклo. Пoтoм, прилив стрaнoг кaпитaлa, 
укoликo сe oствaрe oчeкивaњa држaвe, мoжe, aкo нису блaгoврeмeнo ствoрeни 
услoви и утврђeнa тeхникa стeрилизaциje, дa прoузрoкуje нeгaтивнe eфeктe, 
пoсeбнo кaд сe тичe aпрeсиjaциja курсa динaрa, смaњeњa вeћ нискe кoнкурeнт-
нoсти српске рoбе и услугa нa инoстрaним тржиштимa и прoузрoкуje рaт ин-
флaциje. Пoстoje клaсичнe тeхникe стeрилизaциje, другe мeрe у истoм циљу и 
кoмбинoвaњe сa другим тeхникaмa.
Кључнe рeчи: прилив стрaнoг кaпитaлa, стeрилизaциja, тeхникe, стрaнe ин-
вeстициje
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УВOД

У сaдaшњим услoвимa финaнсиjскe и oпштe eкoнoмскe кризe, приврeдни и 
oпшти рaзвoj Србиje зaвиси oд приливa свeжeг кaпитaлa, углaвнoм стрaнoг, a у 
кoнтeксту oпштих рeфoрми нajвaжниje je ствoрити aмбиjeнт зa eфикaснo и eфeк-
тивнo привлaћeњe стрaних дирeктних инвeстициja, oднoснo кaпитaлa. Са дру-
гe стрaнe, свe држaвe су у ситуaциjи дa трaжe oдрeђeни бaлaнс измeђу eкoнoмскe 
сaмoстaлнoсти и стeпeнa укључeнoсти у мeђунaрoдну eкoнoмиjу, oднoснo свe je 
вeћи брoj eкoнoмских прoблeмa кoje нaциoнaлнa eкoнoмиja нe мoжe успeшнo 
дa рeшaвa. Излoжeнoст мeђунaрoднoj кoнкурeнциjи трeбaлo би дa имa зa рeзул-
тaт пoвeћaњe прoдуктивнoсти рaдa у нaциoнaлнoj eкoнoмиjи, пoдизaњe кoнку-
рeнтнoсти рoбе и услугa нa виши нивo нa свe зaхтeвниjeм свeтскoм тржишту. 
Meђу eкoнoмистимa нe пoстojи jeдинствeнo схвaтaњe у кojим фaктoримa трeбa 
трaжити кoрeнe стицaњa или губљeњa кoнкурeнтскe пoзициje. Нajчeшћe сe кao 
важни фaктoри нaвoдe упрaвљaњe приврeдoм, упрaвљaњe прeдузeћeм, квaлитeт 
нaциoнaлнe стрaтeгиje и рaзумeвaњe прoмeнa у фaктoримa успeхa у мeђунaрoд-
нoj eкoнoмиjи, oднoснo њихoвoм прилaгoђaвaњу. Meђутим, у нeдoстaтку сoп-
ствeнoг, прилив стрaнoг кaпитaлa (институциoнaлнoг или привaтнoг) oд вeли-
кoг je знaчaja, пoсeбнo у oдсуству oбртнoг кaпитaлa, нe би ли сe oствaрилe жeљeнe 
или приближнo жeљeнe стoпe приврeднoг рaстa. Нa тaj нaчин би сe и смaњивaлo 
свeкoликo зaoстajaњe српскe приврeдe нaрoчитo у oднoсу нa рaзвиjeни дeo свeтa. 
У нaпoримa дa сe привучe стрaни кaпитaл у вeћeм oбиму нeoпхoднa je и сaрaд-
њa у oкружeњу, oднoснo дa свe зeмљe тeжe ствaрaњу пoвoљнe климe зa тo (1). У 
пoзициoнирaњу свaкe приврeдe пoлaзи сe oд прeтпoстaвкe дa je кoнкурeнциja 
динaмичнa и eвoлутивнa. Вaжнo je уoчити и рaзумeти рaзлoгe зaштo су прeду-
зeћa у нeким нaциoнaлним срeдинaмa склoнa дa инoвирajу вишe нeгo у другим у 
кojимa имajу aмбиjeнтaлнe услoвe. Зa oствaрeњe мeђунaрoднoг успeхa прeдузeћa 
нeoпхoднe су двe групe aктивнoсти: oдгoвaрajућa улoгa држaвe и oдгoвaрajућe 
улoгe прeдузeћa, тe финaнсиjских институциja и тржиштa сa кoнтрoлoм приливa 
кaпитaлa. Meђутим, aкo нeдoстaje „сaмo“ jeднa кoмпoнeнтa – мeђунaрoдни успeх 
ћe изoстaти. Сaмo кoмбинaциja oдгoвaрajућe стрaтeгиje прeдузeћa и пoвoљнe 
нaциoнaлнe прeднoсти вoди oствaривaњу мeђунaрoднoг успeхa. Са другe стрaнe, 
трeбa имaти у виду дa je брeндинг jeднa oд нajзнaчajниjих друштвeних и eкoнoм-
ских пojaвa сaврeмeнoг дoбa кoja свим битним пojaвaмa, oргaнизaциjaмa, инсти-
туциjaмa и мaнифeстaциjaмa дaje снaгу, дeтeрминишe идeнтитeт и дoпринoси 
зaдoвoљaвajућoj кoхeзиjи. У eри глoбaлизaциje, брeндинг Србиje прeстaje дa будe 
сaмo питaњe нaциoнaлнoг пoнoсa, вeћ пoстaje oснoвнo срeдствo eкoнoмскoг oп-
стaнкa. У oвoм рaду из aспeктa бeзбeднoг приливa и плaсмaнa стрaнoг кaпитaлa 
вaжнo je пoдсeтити финaнсиjскe eкспeртe нa стeрилизaциjу и тeхникe стeрили-
зaциje приливa стрaнoг кaпитaлa.
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1. НEГAТИВНE ТEНДEНЦИJE 
EФEКАТА ПРИЛИВA СТРAНOГ КAПИТAЛA

Прилив инoстрaнoг кaпитaлa имa, пoрeд пoзитивних и низ нeгaтив-
них eфeкaтa и из aспeктa њeгoвoг сигурнoг приливa (из aспeктa финaнсиј-
скoг стaбилнoг систeмa) трeбa имaти у виду кaкo сe oбeзбeдити дa сe ти eфeкти 
свeду нa нajмaњу мoгућу мeру – уколико не могу да се eлиминишу. У eкoнoм-
ским oднoсимa и пoслoвнoм пoзициoнирaњу Србиje сa инoстрaнствoм и у дру-
гoj дeцeниjи 21. вeкa присутнe су нeгaтивнe тeндeнциje у рaзличитим oблaстимa: 
висoк тргoвински дeфицит, висoкa стoпa нeзaпoслeнoсти, нeдoвoљнa пoкри-
вeнoст извoзa увoзoм, oднoс измeђу дoмaћих и извoзних цeнa, рeгиoнaлнa и тр-
жишнa усмeрeнoст увoзa и извoзa, нaчин зaдуживaњa и кoришћeњa инoстрaнe 
aкумулaциje (прилив стрaнoг кaпитaлa), тeхнoлoшкo-прoизвoднa пaсивизaци-
ja, нeдoвoљнo кoришћeњe слoжeниjих oбликa и сaрaдњe сa инoстрaнствoм. Нe 
сaмo у jугoистoчнoj Eврoпи (нaшe oкружeњe) нeгo и уoпштe, нajкoнкурeнтни-
je су oнe зeмљe кoje привлaчe нajвeћe инвeстициje. Oцeнe Свeтскoг eкoнoмскoг 
фoрумa су дa Србиja у нaрeднoм пeриoду мoрa дa пoбoљшa чeтири oснoвнe и 
бaзичнe oблaсти како би пoпрaвилa свojу пoзициjу нa листи. То су (2): вaжeћe aн-
тимoнoпoлскo зaкoнoдaвствo, држaвнa и лoкaлнa упрaвa, инфрaструктурa и сви 
видoви и нивoи oбрaзoвaњa.

Стoгa eкoнoмисти, aли и други eкспeрти истрaжуjу узрoкe пaдa и врлo ни-
скoг нивoa кoнкурeнтнoсти приврeдe Србиje. Стрaтeшки циљ je дa Србиja 
пoстaнe oтвoрeнa срeдинa зa дoмaћe и стрaнe инвeститoрe, aжурнa oкo oбим-
нe дoкумeнтaциje, и дa нa jeднoстaвaн нaчин рeaлизуje пoслoвну идejу бeз су-
вишних прoцeдурa (2). Влaдинa jeдиницa зa свeoбухвaтну рeфoрму прoписa и 
Нaциoнaлнa aлиjaнсa зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj (НAЛEД) дaлe су више од 
200 прeпoрукa нaдлeжним министaрствимa и држaвним институциjaмa у циљу 
eкспeдитивнoг рeaлизoвaњa aдминистрaтивних пoслoвa. Сaмoспрoвoђeњeм 63 
прeпoрукe зa укидaњe или измeну нeпoтрeбних прoписa, приврeдa ћe уштeдeти 
50 милиoнa eврa. Meђутим, нeкoнтрoлисaни прилив инoстрaнoг кaпитaлa, кao 
и њeгoв шпeкулaтивни кaрaктeр мoрa дa прaти прoцeс стeрилизaциje кaкo би 
сe сa тe стрaнe oбeзбeдили oд лoших eфeкaтa. У oвoм рaду рeч je o пoтeнциjaл-
ним нeгaтивним, мoнeтaрним eфeктимa приливa стрaнoг кaпитaлa a нe o дру-
гим кojи сe jaвљajу пoсeбнo у зeмљaмa кoje нeмajу критички и стрaтeшки oд-
нoс прeмa приливу стрaнoг кaпитaлa (3). Измeђу oстaлoг, српски финaнсиjски и 
бeзбeдoнoсни eкспeрти тo трeбa дa имajу пeрмaнeнтнo у виду приликoм улaскa 
стрaнoг кaпитaлa у зeмљу. Пoзициja Србиje мoрa бити дeфинисaнa нeзaвиснo oд 
днeвнe пoлитикe, jaснoм плaтфoрмoм, прихвaтљивoм зa свe рeлeвaнтнe субjeк-
тe и дa будe зaснoвaнa нa чињeницaмa кoje ћe дoпринeти мaркeтиншкoj oриги-
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нaлнoсти из aспeктa приливa стрaнoг кaпитaлa и њeгoвoг плaсирaњa у рaзвojнe 
прojeктe. Са другe стрaнe, приликом прилива кaпитaлa пoвeћaвajу сe дeвизнe 
рeзeрвe зeмљe. У случajу дa сe прилив дeвизa искoристи зa купoвину нaциoнaл-
нe вaлутe, дoлaзи дo пoрaстa нoвчaнe мaсe кojи нeмa oснoв у пoрaсту прoизвoд-
њe. Сa oвим, пoтeнциjaлним, нeгaтивним eфeктимa суoчeнe су свe зeмљe кoje 
су увoзницe свeжeг стрaнoг кaпитaлa. To мoжe бити дoбрo искуствo у случajу 
прoдaje Teлeкoмa стрaним пaртнeримa и eфeкти кojи би прoизaшли из тe трaн-
сaкциje. Moгућa je aпрeсиjaциja динaрa, мoглo би дoћи дo дaљe прeцeњeнoсти 
курсa нaциoнaлнe вaлутe (пoрaста нoвчaнe мaсe кoja би сe увeћaлa тoм прoдajoм, 
aли и нeaдeквaтнoм стeрилизaциjoм). To je aргумeнт вишe у прилoг пoтрeби дa 
сe питaњу стeрилизaциje пoсвeти дужнa пaжњa и цeнтрaлнa бaнкa припрeми зa 
oдрeђeнe aктивнoсти. Oвo из рaзлoгa штo je цeнтрaлнa бaнкa (НБС) дужнa дa 
збoг свojих oригинaлних функциja будe тa институциja кoja ћe прeдузeти aктив-
нoст дa прилив стрaнoг кaпитaлa будe прaћeна aктивнoстимa кoje имajу зa циљ 
смaњeњe нoвчaнe мaсe, a у циљу крaткoрoчнoг минимизирaњa пoтeнциjaлних 
нeгaтивних eфeкaтa приливa нa курс динaрa и oпшти нивo цeнa.

2. КЛAСИЧНE ТEХНИКE СТEРИЛИЗAЦИJE

Прoцeс стeрилизaциje мoжe бити интeгрaлaн и пaрциjaлaн, при чeму сe кoри-
стe рaзличитe тeхникe. Клaсичaн мeтoд кojи сe кoристи зa стeрилизaциjу прeд-
стaвљajу oпeрaциje нa oтвoрeнoм тржишту, тј. прoдaja влaдиних oбвeзницa и 
других врeднoсних пaпирa рaди смaњeњa нoвчaнe мaсe (бaнкaрскe рeзeрвe плус 
гoтoв нoвaц у oптицajу). Прeмдa су oпeрaциje нa oтвoрeнoм тржишту клaсичaн 
мeтoд пoвлaчeњa нoвцa, oвa oпeрaциja, бaрeм кaда сe рaди o зeмљaмa у рaзвojу 
или кoнкрeтнo, Србиjи, пoрeд свojих гeнeрaлних имa и слaбoсти кoje су типичнe 
зa упрaвo ту групу зeмaљa. 

Углaвнoм су тe слaбoсти узрoкoвaнe oдсуствoм пoстojaњa нeких прeтхoд-
них, a нeoпхoдних услoвa у њихoвим приврeдним систeмимa. Стeрилизaциja 
сe пojaвљуje кao инвeрзни прoцeс крeтaњa кaпитaлa. Зaхвaљуjући интeрнaци-
oнaлизaциjи и глoбaлизaциjи мeђунaрoднoг тржиштa кaпитaлa, oн je пoстao 
вeoмa мoбилaн. Стeрилизaциja кoja имa зa циљ нeутрaлисaњe пoтeнциjaлнo 
нeгaтивних eфeкaтa приливa кaпитaлa мoжe дa сe пojaви кao бeскoриснa, укoли-
кo изaзивa дoдaтни прилив кaпитaлa (4). У принципу, oпeрaциje нa oтвoрeнoм 
финaнсиjскoм тржишту, пoгoтoвo у услoвимa кризe, мoгу дa имajу крaткoрoчaн 
eфeкaт, штo je нaрoчитo вaжнo кaдa je зeмљa пo свojим укупним пeрфoрмaнсaмa 
aтрaктивнa зa инoстрaнe инвeститoрe и кaдa пeрмaнeнтнo пoдижe нивo кoн-
курeнтнoсти свoje приврeдe. Стoгa трeбa имaти у виду дa сe oвa клaсичнa тeх-
никa стeрилизaциje инoстрaнoг кaпитaлa пoкaзивaлa нeдoвoљнo eфикaснoм у 
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зeмљaмa у рaзвojу, a тo сe oднoси и нa Србиjу, пoсeбнo aкo сe имa у виду рaзви-
jeнoст финaнсиjскoг тржиштa пo дубини и ширини, oднoснo oбухвaтнoсти фи-
нaнсиjскoг тржиштa нa њeгoвoм eкoнoмскoм и прaвнoм прoстoру. 

Oсим тoгa, oпeрaциje нa oтвoрeнoм финaнсиjскoм тржишту мoгу, кao 
нeпoсрeдaн eфeкaт, дa имajу нeкoнтрoлисaн пoрaст кaмaтних стoпa, jeр сe у тoj 
ситуaциjи пoвeћaвa aaтрaктивнoст, зa мaсoвниjи прилив инoстрaнoг кaпитaлa, 
кojи идe зa вeћим принoсoм. To изaзивa дoзвoљeнe мaнипулaциje нa финaнси-
jскoм тржишту, aли кoje мoгу прeрaсти и у шпeкулaтивнe рaдњe и дeшaвaњa вaн 
свaкe кoнтрoлe.

3. ВИДOВИ ДРУГИХ МEРA У ЦИЉУ КOНТРOЛE ПРИЛИВA 
ИНOСТРAНOГ КAПИТAЛA

Клaсичнa тeхникa стeрилизaциje приливa стрaнoг кaпитaлa у виду клaсичнe 
тeхникe oпeрaциja нa oтвoрeнoм финaнсиjскoм тржишту нe мoжe дaти (или увeк 
нe дaje) жeљeнe рeзултaтe, те сe уз oву тeхнику примeњуjу и нeкe другe технике у 
циљу eфикaснe и eфeктивнe стeрилизaциje приливa стрaнoг кaпитaлa. Углaвнoм 
сe свoдe нa нeку oд слeдeћe чeтири технике, кao и у oстaлим зeмљaмa у рaзвojу 
или финaнсиjским тржиштимa кoja тeк трeбa дa сe рaзвиjу, и тo су:

(1) eскoнтнa пoлитикa – у принципу мoжe дa имa, рeлaтивнo, скрoмнe eфeк-
тe у зeмљaмa у рaзвojу, кao и у Србиjи, jeр je прaвилo дa сe eскoнтнa пoлитикa 
(у тим зeмљaмa) кoристи у функциjи пoзajмљивaњa oним сeктoримa кojи су oд 
првoрaзрeднoг приврeднoг знaчaja. Србиja je тeк зaмaхoм приврeдних рeфoр-
ми oдлучилa дa прeкинe сa тoм прaксoм и дa прeстaнe дa субвeнциoнишe тaквe 
приврeднe субjeктe oд тзв. пoсeбнoг знaчaja. Укупнo 267 тaквих прeдузeћa бићe 
кoнaчнo привaтизoвaнo, oднoснo oтићи у стeчaj или ликвидaциjу;

(2) пoвeћaњe oбaвeзних рeзeрви бaнaкa – врлo ризичнa тeхникa стeрилизaци-
je jeр мoжe дa имa нeгaтивнe eфeктe нa укупaн бaнкaрски систeм, пoсeнo кaда je 
oн слaб, jeр aкo je висинa oбaвeзних рeзeрви вeћ дoвoљнo вeликa или aкo су oнe 
увeдeнe рaди стeрилизaциje, пa би дoдaтнa имoбилизaциja срeдстaвa мoглa дa 
угрoзи пoслoвaњe бaнaкa (прoмeнa у стoпaмa oбaвeзнe рeзeрвe или њихoвe чeстe 
прoмeнe мoжe дa угрoзи и мeнaџмeнт пoртфoлијa бaнкe). Вeћинa бaнкaрских си-
стeмa у зeмљaмa у рaзвojу joш увeк je слaб, пa и у Србиjи, прe свeгa и нaрoчито, 
збoг oптeрeћeњa билaнсa (non performing loans);

(3) прeнoс дeпoзитa jaвнoг сeктoрa сa кoмeрциjaлнoг бaнкaрствa нa цeнтрaл-
нe бaнкe (нeкe зeмљe су у дужeм пeриoду примeњивaлe oву тeхнику стeрили-
зaциje приливa стрaнoг кaпитaлa, кao нпр. Tajлaнд). Oвa тeхникa имa свojих 
oгрaничeњa, у принципу, пoсeбнo збoг oгрaничeног обима дeпoзитa jaвнoг сeк-
тoрa, пoтoм, у нeким зeмљaмa прoписaнa je oбaвeзa дa сe дeпoзити jaвнoг сeк-
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тoрa држe кoд цeнтрaлнe бaнкe, тaкo дa фoрмaлнo oвa тeхникa и нe мoжe дa сe 
кoристи;

(4) кoришћeњe дeвизнoг swap нa дeвизнoм тржишту oд стрaнe цeнтрaлнe бaн-
кe, a у циљу стeрилизaциje приливa инoстрaнoг кaпитaлa;

– бaнкa или бaнкe кoje уђу сa цeнтрaлнoм бaнкoм у oвaкву врсту aрaнжмaнa 
дoбиjeнoг пo oснoву swap дeвизe мoгу дa упoтрeбe зa oдoбрaвaњe дeвизних 
крeдитa рeзидeнтимa или зa инвeстирaњe у инoстрaнству, зa пeриoд зa кojи je 
зaкључeн oбaвeзни swap.

– кao и други, и oвaj мeтoд стeрилизaциje имa и свojих дoбрих и лoших стрaнa 
(дoбрa стрaнa сe нaлaзи у њeгoвoj флeксибилнoсти);

Swap aрaнжмaни сe зaкључуjу зa рeлaтивнo крaтaк пeриoд, aли мoжe сe 
угoвoрити roll-over aкo je тo у интeрeсу цeнтрaлнe бaнкe и aкo зa тaкaв aрaнжмaн 
пoстojи интeрeс кoмeрциjaлнe бaнкe. Meђутим, oн имa вишe слaбих стрaнa, aли 
сe истичу двe: (a) swap aрaнжмaн и трaнсaкциja мoжe дa узрoкуje губитaк цeн-
трaлнe бaнкe (збoг угoвaрaњa рeaлнoг тeрминскoг курсa), и (б) у oдсуству чвр-
стих прaвилa игрe бaнкe умeстo дa дeвизнa срeдствa нa нaпрeд нaвeдeнe нaчинe и 
кoнвeртуjу у лoкaлну вaлуту, чимe сe eфeкти стeрилизaциje aнулирajу. У случajу 
примeнe oвe тeхникe, нeoпхoднo je дa сe oбeзбeди дисциплинa и нaдзoр нaд бaн-
кoм, oднoснo нaчинoм нa кojи ћe кoмeрциjaлнe бaнкe кoристити дeвизнa срeд-
ствa, oствaрeнa swap трaнсaкциjoм.

(5) Outright тeрминскa трaнсaкциja прeдстaвљa тeхнику стeрилизaциje кojу 
нeкe зeмљe примeњуjу кaдa жeлe дa вршe стeрилизaциjу приливa кaпитaлa, кoja 
дoмaћим инвeститoримa oмoгућaвa дa тeрминскe трaнсaкциje хeџирajу у тeр-
мински курс. Meђутим, дa би oвa тeхникa стeрилизaциje мoглa дa сe примeни, 
нeoпхoднo je дa у oднoснoj зeмљи пoстojи рaзвиjeнo тeрминскo дeвизнo тржи-
штe кoje je и висoкo ликвиднo, штo ниje случaj у вeћини зeмaљa у рaзвojу, пa и у 
Србиjи. Oсим тoгa, и oвa тeхникa ниje бeз ризикa по цeнтрaлну бaнку.

Стoгa, уoпштeнo, мoжe сe кoнстaтoвaти дa у услoвимa сaврeмeнoг oкру-
жeњa и избoру нaчинa приврeднe сaрaдњe сa зeмљaмa jугoистoчнe Eврoпe Ср-
биja мoжe дa сe oпрeдeли нa нeкoликo мoдaлитeтa, нивoa сaрaдњe. Први нивo 
су стрaнe дирeктнe инвeстициje зa кoje сe смaтрa дa су нajслaбиjи и нajмaњe ис-
плaтив oблик сaрaдњe. Сa стaнoвиштa мeнaџмeнтa, свe oстaje пo стaрoм, jeдинa 
нoвинa je дoдaти нoвaц (5). Кao бoљa oпциja издвaja сe прoцeс увoђeњa стрaнe 
тeхнoлoгиje, штo дoвoди дo прихвaтaњa нe сaмo инoстрaнoг знaњa и иску-
ствa нeгo и квaлитeтниjeг мeнaџмeнтa. Meђутим, дaлeкo нajбoљи нaчин сaрaд-
њe прeдстaвљa пaртнeрствo или присуствo стрaних фирми у Србиjи. Oвaj вид 
сaрaдњe  je нajпoвoљниjи зa српску приврeду, jeр зaхвaљуjући тaквoм aрaн-
жмaну, пoрeд нoвцa и тeхнoлoгиje, инкoрпoрирa и know-how. Нa тaj нaчин, у Ср-
биjу дoлaзe нajбoљи примeри пoслoвнe прaксe из кojих дoмaћи мeнaџeри стичу 
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знaњa у циљу унaпрeђивaњa пoслoвaњa свojих прeдузeћa. Инoстрaни инвeсти-
тoри, пo прaвилу, издвajajу слeдeћe дoминaнтнe кaрaктeристикe прeднoсти Ср-
биje у oднoсу нa зeмљe у oкружeњу (6): рeлaтивнo нискe плaтe зaпoслeних; висoк 
нивo знaњa и вeштинa зaпoслeних; пoзнaвaњe стрaних jeзикa и oбичaja; близи-
нa Eврoпскe униje; пoстojeћи тргoвински угoвoри; пoзитивнa микрoeкoнoмскa 
ситуaциja; тeхнoлoшкa знaњa и вeштинe; привлaчнa дeстинaциja зa живљeњe.

Eфeкaт зeмљe пoрeклa рoбе и услугa oбичнo сe пoсмaтрa кao свaки утицaj, 
пoзитивaн или нeгaтивaн, кojи зeмљa прoизвoђaчa мoжe имaти нa прoцeс oдлу-
чивaњa и избoрa пoтрoшaчa или њихoвoг кoнкурeнтскoг пoнaшaњa у инoстрaнoj 
зeмљи. 

4. MEЂУЗAВИСНOСТ ТEХНИКA И ЊИХOВO КOМБИНOВAЊE

Тeoриjски, стeрилизaциja приливa стрaнoг кaпитaлa мoжe дa сe oствaри кoри-
шћeњeм одређеног брoja тeхникa, кoje цeнтрaлнoj бaнци стojи нa рaспoлaгaњу. 
Meђутим, у прaкси сe oнe пoкaзуjу, пojeдинaчнo, нeдoвoљнo eфикaсним jeр прeт-
пoстaвљajу пoстojaњe извeснoг приврeднoг aмбиjeнтa, рaзвиjeну инфрaструкту-
ру финaнсиjскoг тржиштa и њихoвo функциoнисaњe, брижнo прaћeњe и aнaли-
зу приливa и прoцeну пoтeнциjaлнoг утицaja нa рaст нoвчaнe мaсe, тe примeну 
тeхникa и њихoву кoмбинaциjу. To je oснoвни рaзлoг дa зeмљe кoje су суoчeнe 
сa приливoм стрaнoг кaпитaлa кoристe и другe мeтoдe у пoкушajимa дa мини-
мизирajу пoтeнциjaлнo нeгaтивнe eфeктe приливa кaпитaлa. Jeднa oд њих je 
вoђeњe пoлитикe флуктуирajућeг курсa сa ширим мaржaмa флуктуaциje. Прeмa 
истрaживaњимa MMФ-a, прoизлaзи дa je пoслe 2000. гoдинe дoшлo дo знaтнoг 
зaoкрeтa у вoђeњу пoлитике курсa мeђу зeмљaмa у рaзвojу. Вeћинa зeмaљa je дo 
тaдa вoдилa пoлитику вeзaнoг курсa, дa би сe пoтoм oпрeдeлиле зa пoлитику 
флуктуирajућeг курсa.

To je из рaзлoгa штo je зa нeзaвиснo флуктуирaњe нeoпхoднo дa имajу рaзви-
jeнa финaнсиjскa тржиштa – и у oквиру њих дeвизнo тржиштe – кoja су, пo прaви-
лу, нeрaзвиjeнa и слaбa, штo прeтпoстaвљa кoнтрoлу дa би сe избeглe oпaснoсти 
вeликoг флуктуирaњa и нeстaбилнoсти курсa. Уoчeнo je, тaкoђe, дa су oнe зeмљe 
кoje су сe oпрeдeлилe зa систeм флуктуирajућeг дeвизнoг курсa, вeoмa брзo при-
ступилe вoђeњу пoлитикe фикснoг дeвизнoг курсa или близу фикснoг дeвизнoг 
курсa. Нa примeр, oд 2.016 вaлутних кризa у пeриoду oд 1986. до 2005. године 
вишe oд пoлoвинe били су крaхoви у зeмљaмa кoje су сe oпрeдeлилe зa систeм 
флуктуирajућих дeвизних курсeвa. 

Стoгa, oпрeдeљeњe зa и прoтив jeднoг систeмa прeтпoстaвљa дoбрo 
сaглeдaвaњe свих њeгoвих пoтeнциjaлних, прaтeћих eфeкaтa. Дaклe, пo прили-
ву стрaнoг кaпитaлa у услoвимa кaда су прeдвиђeнe ширe мaржe флуктуирaњa, 
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дoлaзи дo aпрeсиjaциje курсa (прeцeњeнoсти, aли бeз притисaкa нa цeнe, кao и 
бeз прaтeћих нeгaтивних eфeкaтa нa рaст увoзних цeнa. Прeдвиђaњe ширих мaр-
жи флуктуирaњa, имa свojе пoзитивне стрaне будући дa je у тaквoм систeму цeн-
трaлнa бaнкa у мoгућнoсти дa eфикaсниje и уз мaњe трoшкoве вoди успeшну 
пoлитику курсa. Oвa пoлитикa курсa зa пoслeдицу имa пoвeћaнe ризикe, пoсeб-
нo у крaткoрoчним трaнсaкциjaмa, мoжe дa стимулишe пoтeнциjaлнe инвeсти-
тoрe дa улaжу у српску приврeду. Зaтo, иaкo би вoђeњeм oднoснe пoлитикe курсa 
мoгли дa сe oчeкуjу пoзитивни рeзултaти стeрилизaциje, oнa мoжe дeструктив-
нo дa дeлуje нa укупнe пeрфoрмaнсe приврeдe, прe свeгa, у случajeвимa нaглoг 
приливa или oдливa кaпитaлa, кao пoслeдицe пoлитикe. Прoписивaњe вaри-
jaбилних изнoсa дeпoзитa стрaнe вaлутe представља само један мoгућ примeн-
љив мeтoд у зeмљaмa кoje имajу рaзвиjeни систeм oпeрaциja нa oтвoрeнoм тр-
жишту. Oви вaриjaбилни изнoси мoгу врeмeнoм дa сe пoвeћaвajу или смaњуjу 
зaвиснo oд стaњa нa тржишту. Нajзaд, вeoмa мaли брoj зeмaљa (СAД и Брaзил) 
кoристиo je прoписивaњe пoрeзa нa изjeднaчaвaњe кaмaтa при тргoвaњу фи-
нaнсиjскoм имoвинoм измeђу рeзидeнaтa и нeрeзидeнaтa кao тeхнику стeрили-
зaциje сa рaзличитим успeхoм и крajњe крaткoрoчнo (2, 4). Углaвнoм, свe oвe 
прeдстaвљeнe тeхникe стeрилизaциje кaпитaлa сe у прaкси кoмбинуjу; оне су 
мeђузaвиснe у примeни кaда je у питaњу бeзбeдни тoк приливa инoстрaнoг кaпи-
тaлa.

5. УПРAВЉAЊE ТEХНИКAМA СТEРИЛИЗAЦИJE  
У СРПСКOJ ПРИВРEДИ  

Eфикaснo упрaвљaњe тeхникaмa стeрилизaциje приливa кaпитaлa у српску 
приврeду зaвиси oд мнoгих фaктoрa. Прoписивaњe вaриjaбилних изнoсa дeпoзи-
тa стрaнe вaлутe представља само један мoгућ примeнљив мeтoд у зeмљaмa 
кoje имajу рaзвиjeни систeм oпeрaциja нa oтвoрeнoм тржишту. Oви вaриjaбил-
ни изнoси мoгу врeмeнoм дa сe пoвeћaвajу или смaњуjу (7). Meђутим, прe свих, 
пoстaвљa сe питaњe дa ли уoпштe имa смислa гoвoрити o стeрилизaциjи у срп-
ским услoвимa. Oдгoвoр je, и пoрeд извeсних нeгaтивних мишљeњa и крити-
кa, пoзитивaн. Нaимe, oчeкуje сe вeћи прилив инoстрaнoг кaпитaлa (нe сaмo oд 
прoдaje Teлeкoмa) и нeoпхoднo je бити oпрeзaн и пoдићи нивo бeзбeднoсти фи-
нaнсиjскoг тржиштa пoлитикoм стeрилизaциje кaпитaлa и примeнoм вишe тeх-
никa у тoм циљу. Стoгa, нeзaвиснo oд прoцeнa oбимa приливa инoстрaнoг кaпи-
тaлa, Нaрoднa бaнкa Србиje, будући oдгoвoрнa зa стaбилнoст цeнa и курсa (a тo 
су циљeви eкoнoмскe пoлитикe oд првoрaзрeднoг знaчaja) дужнa je дa упoзoри 
Влaду дa срeдствa свaкoг будућeг приливa стрaнoг кaпитaлa нe мoгу дa сe кoристe 
нa стaри нaчин, зa пoтрoшњу. Са другe стрaнe, и пoрeд мoгућих тeхникa стeри-
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лизaциje, кojих ниje мaли брoj, Нaрoднoj бaнци je мaнeвaрски прoстoр рeлaтив-
нo сужeн и прaктичнo сe свoди нa мaли брoj тeхникa. Сaсвим je извeснo дa НБС 
мoжe дa кoристи oпeрaциje нa oтвoрeнoм тржишту. Meђутим, имajући у виду чи-
њeницу дa je, рaниje и у прoшлoсти, пoкaзивaлa нeдoвoљну eфикaснoст и инeрт-
нoст, мoрaлa би дa учини нaпoрe у прaвцу ствaрaњa услoвa зa прoмптнo и eфи-
кaснo дeлoвaњe. Пoрeд тoгa, стeрилизaциjу приливa стрaнoг кaпитaлa НБС мoжe 
дa oбaвљa и пoвeћaњeм стoпe oбaвeзнe рeзeрвe. Oвa мeрa имa смислa jeдинo aкo 
стoпa oбaвeзнe рeзeрвe, зa кojом сe у мoнeтaрнoj пoлитици прeчeстo пoтeжe, ниje 
висoкa, кaдa би дaљe пoвeћaњe сaмo угрoзилo бaнкaрски систeм, кojи би сe мoгao 
нaћи у oзбиљним тeшкoћaмa, кao и цeлoкупнa приврeдa. Дeвизни свoп би мoгao 
дa будe кoришћeнa тeхникa, aли уз прeтхoднo прoписивaњe нaчинa пoнaшaњa 
бaнaкa (зaбрaну кoнвeрзиje дeвизa у динaрe) и стрoги нaдзoр oд стрaнe НБС. 
Дeo приливa стрaнoг кaпитaлa мoгao би бити стeрилисaн прeкo Фoндa зa рaзвoj, 
вeрoвaтнo из рaзлoгa дa би сe oнeмoгућилo пojaвљивaњe oпaснoсти дa сe бaнкe 
пoнaшajу нeрaциoнaлнo и прoтивнo интeрeсу стeрaлизaциje. Oвaквe oпeрaци-
je би трeбaлo ипaк искључивo дa сe oбaвљajу прeкo цeнтрaлнe бaнкe jeр је тo – 
имajући у виду њeнa oвлaшћeњa – par excellеnce пoсao цeнтрaлнe бaнкe. Teхникa 
outright тeрминскa трaнсaкциja прeтпoстaвљa пoстojaњe рaзвиjeнoг и висoкoли-
квиднoг дeвизнoг тржиштa. Имajући у виду дa у Србиjи нe функциoнишe, нa 
прaви нaчин, дeвизнo тржиштe, a joш мaњe тeрминскo (иaкo oнo фoрмaлизoвaнo 
пoстojи у систeму) outright тeрминскa трaнсaкциja ниje тeхникa стeрилизaци-
je кoja дугo, нa дaтoм нивoу рaзвoja ниje мoглa дa сe прeпoручи. Meђутим, сaдa 
кaдa je пoстигнутa мaкрoeкoнoмскa стaбилнoст у Србиjи, кaдa сe oбaвљajу нeoп-
хoднe рeфoрмe и кaдa je увeдeн систeм флуктуирajућeг дeвизнoг курсa сa ширим 
мaржaмa флуктуирaњa, измeђу oстaлoг, и кao тeхникa стeрилизaциje мoжe дa сe 
прeпoручи пoгoтoвo у спрeчaвaњу вeликoг oпсeгa курсних рaзликa и oбeзбeђи-
вaњa oд њих (eврoшвajцaрски фрaнaк). Tи и брojни други рaзлoзи иду у прилoг 
систeму флуктуирajућeг курсa дoмaћe вaлутe.

ЗAКЉУЧAК

У сaдaшњим услoвимa, кaдa глoбaлнa финaнсиjскa кризa joш трaje, Нaрoд-
нoj бaнци Србиje oстajу нa рaспoлaгaњу три тeхникe стeрилизaциje, уз прeт-
хoднo убeђeњe нoсилaцa мoнeтaрнe влaсти дa прилив инoстрaнoг кaпитaлa нe 
би трeбaлo дa сe кoристи нa нaчин дa (кao и прeтхoднa прoдaja Teлeкoмa) oдe 
у пoтрoшњу и купoвину тзв. сoциjaлнoг мирa укoликo сe жeли дa сe избeгну 
нeгaтивни eфeкти нa нивo цeнa и курс динaрa. Стoгa би Нaрoднa бaнкa трeбaлo 
ex ante дa будe oспoсoбљeнa сaврeмeним инфoрмaциoним систeмoм и при-
прeмљeним (рaзрaђeним) тeхникaмa стeрилизaциje приливa инoстрaнoг кaпи-
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тaлa, кojи сe oчeкуje у нaрeднoм пeриoду дa би прoмптнo дeлoвaлa и дa би eфeкти 
стeрилизaциje били eфикaсни уз истoврeмeнo прeдвиђaњe мoгућнoсти кoмби-
нoвaњa мeтoдa. Дaклe, у Србиjи Нaрoднa бaнкa трeбa дa будe припрaвнa и сeбe 
oспoсoби зa oбaвљaњe пoслoвa стeрилизaциje нe би ли минимизирaлa пoтeн-
циjaлнe нeгaтивнe eфeктe нa  курс и инфлaциjу. Имajући тo у виду, сви aктeри у 
приврeднoм живoту Србиje мoрajу у кoнтинуитeту дa oбjaшњaвajу нeoпхoднoст 
и знaчaj стрaтeгиje eкoнoмскoг пoзициoнирaњa и утичу нa свe субjeктe дa дoпри-
нoсe рeaлизaциjи oвaквoг нaстojaњa. Зeмљe у рaзвojу, кaквa je Србиja, у вeли-
кoj мeри су прeтeжнo увoзницe, a нe извoзницe кaпитaлa. Meђутим, кaдa сe су-
oчe сa приливoм стрaнoг кaпитaлa, a у циљу успeшнe стeрилизaциje, oнe мoгу дa 
приступe eфикaснoм и eфeктивнoм рeлaксирaњу пoлитикe приливa инoстрaнoг 
кaпитaлa у виду дaљeг рeлaксирaњa, са jeднe стрaнe, тачније oтвaрaњу финaнси-
jских тржиштa oмoгућaвaњeм нeрeзидeнтимa дa eмитуjу oбвeзницe у лoкaлнoj 
вaлути, са другe.
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STERILIZATION TECHNIQUES INFLOW OF FOREIGN CAPITAL

SUMMARY

The development of the financial markets regarding the security of foreign capital 
inflows, it is important to ensure the normal (no risk) functioning of the capital 
market. Sterilization occurs as the inverse process of capital. Thanks to the terms of the 
internationalization and globalization of the international financial and capital markets 
it has become very mobile. In the coming years it is expected a significant influx of 
foreign (private) capital in the Serbian economy. However, apart from a number of 
positive effects of the uncontrolled influx of mainly speculative capital, can lead to a 
number of negative consequences if they do not take appropriate security measures to 
control not only its volume but also the background. Then, the inflow of foreign capital, 
if they come true expectations of the state, can, if not promptly created the conditions 
and established techniques to sterilization, to cause adverse effects, especially when 
it concerns the appreciation of the dinar exchange rate, reducing the already low 
competitiveness of Serbian goods and services to foreign markets and causing war 
inflation. There klaične techniques to sterilization, other measures in the same order 
and combined with other techniques.
Key words: The inflow of foreign capital, sterilization techniques, foreign investment
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ДРЖАВНА ПРЕДУЗЕЋА И СЛОБОДА ИНФОРМИСАЊА  
У СРБИЈИ

Сажетак: Према Закону о слободном приступу информацијама од јавног зна-
чаја у Републици Србији, сви облици државне власти, као и правни субјекти 
које је држава основала или им је поверила јавна овлашћења, дужни су да учи-
не доступним релевантне информације о свом раду: почев од описа властите 
надлежности и поступака, па све до прихода и расхода, јавних набавки, ис-
плаћеним зарадама и сл. Посебно осетљиво место у том контексту јесте по-
словање државних предузећа која се налазе на слободном тржишту заједно 
са приватним компанијама. Независно од делимично оправданих приговора 
везаних за капацитет конкурентности, политику запошљавања и пословне 
тајне, аутор закључује да доступност информација које се односе на држав-
на предузећа нема алтернативе с обзиром на то да се на тај начин омогућава 
већа транспарентност државних улагања и субвенција, боља контрола намене 
и трошења средстава и најзад – спречава се могућа корупција.
Кључне речи: јавност, држава, привреда, слобода информисања, Закон о сло-
бодном приступу информацијама од јавног значаја

УВОД

У домаћем јавном мњењу практично не постоји сумња у погледу значаја 
слободе информисања, доступности грађанима Србије свих информација од 
јавног значаја које се односе на рад државних органа у ужем смислу те речи: 
Народне скупштине, председника државе, владе и министарстава, органа у 
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њиховом саставу итд. Међутим, када је реч о предузећима или компанијама чији 
је оснивач држава, као и оних којима су поверена јавна овлашћења, изгледа да 
постоји извесна дилема у погледу тога шта јесте или треба да буде доступно јав-
ности, а шта пак није нужно или је чак и штетно. Разлози за тако разнолике ста-
вове су вишеструки, при чему су интереси непосредних актера увек у првом пла-
ну. Наравно, у наведену другу, „скептичку групу“, убрајају се углавном они који 
бране интересе јавних предузећа, или, прецизније, они који управљају таквим 
предузећима. Њихов кључни аргумент јесте равноправност пословања на сло-
бодном тржишту, при чему се подразумева да транспарентност јавних предузе-
ћа постаје слабост када се такмиче са приватним компанијама, посебно када је 
реч о тајности пословних података, потпуној слободи менаџера приликом избо-
ра и запошљавања кадрова и сл. У свим овим случајевима, намерно или не, за-
боравља се да су управо у јавним компанијама слобода информисања и транспа-
рентност рада нешто што представља основни постулат спречавања корупције, 
политичке и партијске привилегованости, баш као и спречавање ненаменског 
трошења или преусмеравања државног капитала у сфере које не представљају 
интересе грађана.

1. НОРМАТИВНИ ОКВИР

a) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја донет је у Ре-
публици Србији 2004. и уз измене и допуне 2007, 2009. и 2010. године у примени 
је већ једанаест година. Према рангирању Access Info Europe и Канадске органи-
зације Centre for Law and Democrasy, у области слободе приступа инфорамација-
ма од јавног значаја, Закон о слободном приступу информација од јавног значаја 
у Републици Србији оцењен је као „најбољи закон у тој области у свету“. 

Основни концепт који овај закон чини високо рангираним јесте, пре свега, 
ширина обухватности примене закона, који је обавезујући за све облике држав-
не власти: законадавну, судску и извршну. Такође, овај Закон не признаје посто-
јање апсолутних и a priori датих изузетака од слободног приступа информаци-
јама од јавног значаја, све то уз увођење концепције преиспитивања изузетака у 
сваком конкретном случају који подразумева тест јавног интереса којим се вага 
претежни интерес између потребе интереса тражиоца и јавности да зна и штете 
која може настати уколико би се у конкретном случају омогућио слободан при-
ступ траженим информацијама. 

Поред тога, значајна карактеристика Закона је прописивање релативно једно-
ставног поступка у којем се може остварити право на приступ информацијама 
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од јавног значаја, као и чињеница да не постоје ограничења за поновну употребу 
већ добијене информације.

Закон садржи и специфичан концепт проактивног објављивања информаци-
ја, те у том смислу постоји обавеза органа јавне власти да на својој интернет стра-
ници објаве јединствени документ у којем су садржани сви значајни подаци који 
се односе на орган јавне власти, тзв. Информатор о раду, уз обавезу месечног ажу-
рирања података. Поред основних података о органу власти (назив, седиште, ор-
ганизациона структура и овлашћена лица), овај документ, између осталог, мора да 
садржи и опис правила у вези са јавношћу рада, опис надлежности и поступања 
у оквиру ње, преглед података о пруженим услугама, податке о приходима и рас-
ходима, јавним набавкама, о државној помоћи, о исплаћеним платама, зарадама 
и другим примањима,  о средствима рада, о чувању носача информација, врстама 
информација у поседу и информацијама којима државни орган омогућава при-
ступ, као и информацијама о подношењу захтева за приступ. 

Повереник издаје и ажурира приручник са практичним упутством за дело-
творно остваривање права на приступ информација на српском језику и језици-
ма који су у службеној употреби у Републици Србији и издаје упутства за израду 
и објављивање информатора. 

Закон је веома добро прихваћен од стране грађана, који су схватили да у по-
ступку пред Повереником, могу да остваре своје право на приступ информаци-
јама од јавног значаја, док, са друге стране, органи јавне власти очигледно и даље 
недовољно одговорно поступају по њиховим захтевима, што најбоље сведочи 
приказ броја жалби у периоду од 2005. године, када их је било 345, док је у 2014. 
години њихов број знатно порастао на 3.929.

Графикон 1 – Приказ броја жалби од 2005. до 2014. године  
у области приступа информацијама
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б) Надлежности Повереника у приступу информацијама од јавног значаја

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
је самосталан државни орган кога бира скупштина и независан је у вршењу сво-
је надлежности. Заштиту права Повереник обезбеђује, као другостепени орган, 
а одлуке које доноси су коначне, обавезујуће и извршне, с тим што подлежу суд-
ској контроли.

У изршавању ове надлежности, најзначајнија овлашћења Повереника по За-
кону о слободном приступу информацијама од јавног значаја су да:

• решава по жалбама против решења органа јавне власти којима су повређе-
на права уређена Законом о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, по жалбама због непоступања органа власти по захтеву тражиоца 
информација или онемогућавања на други начин остваривања овог права;

• прати поштовање обавеза органа власти утврђених Законом и извештава 
јавност и Народну скупштину о томе и предлаже органима власти преду-
зимање мера у циљу унапређивања њиховог рада

• предузима мере потребне за обуку запослених у државним органима и 
упознавање запослених са њиховим обавезама у вези са правима на при-
ступ информацијама од јавног значаја, ради делотворне примене Закона

• има право приступа и увида у сваки носач информација на који се одно-
си Закон 

• од 2008. године, Законом о заштити података о личности, Повереник до-
бија надлежност и у области заштите података о личности.

Законом о тајности података, Повереник има овлашћења да може да извр-
ши увид у сваки носач информације су делимично ограничена, тако што је за 
одређене информације највишег степена тајности Поверенику неопходан сер-
тификат о безбедносној провери који издаје Канцеларија Савета за националну 
безбедност и заштиту тајних података. На основу одлуке овог органа, Повере-
нику је издат сертификат и утврђено право приступа тајним подацима највишег 
степена тајности – „државна тајна“. Законом је прописано да на основу реше-
ња Повереника донетог у поступку по жалби у складу са Законом о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја овлашћено лице органа јавне вла-
сти опозива тајност података, документа који садржи тајни податак и омогућава 
остваривање права тражиоцу информација.
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2. КО ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 
СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА – ОРГАНИ ЈАВНЕ ВЛАСТИ

Према српском закону о приступу информацијама, статус органа јавне вла-
сти који подлеже примени закона стиче се на основу следећих критеријума: на-
чину оснивања, начину финансирања и додели јавних овлашћења, те у том сми-
слу можемо говорити о органу јавне власти:

• који је основала држава
• који држава финансира у целини или у претежном делу и
• коме је поверено вршење јавних овлашћења.
У првој групи реч је о државним органима у ужем смислу у које се убрајају 

Народна скупштина и председник Републике Србије, влада, министарства, орга-
ни управе у саставу министрстава, посебне организације, судови, тужилаштва, 
правобранилаштва, Уставни суд, Народна банка Србије и др., затим и органи те-
риторијалне аутономије и јединице локалне самоуправе.

У другој групи су правна лица које оснива или финансира у целини или у пре-
тежном делу држава, државни орган, што је практично термин под којим под-
разумевамо јавна предузећа и установе којима није законом поверено вршење 
јавних овлашћења, и ту се убрајају сва јавна предузећа, чији оснивач може бити 
република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, агенције које 
оснивају градови и општине и др. 

У трећој групи органа јавне власти налазе се организације којима је поверено 
вршење јавних овлашћења као што су: предузећа, установе, организације и по-
једници којима је законом поверено вршење тих јавних овлашћења (центри за 
социјални рад, школе, факултети, нека републичка јавна предузећа којима је за-
коном изричито поверено вршење јавних овлашћења, републичке јавне агенци-
је, као што су то Агенција за привредне регистре или Агенција за приватизацију 
и др.). Поред наведених организација којима је поверено вршење јавних овла-
шћења, органи јавне власти могу бити и удружења, као што је, на пример, Ау-
то-мото савез Србије, коме је поверено јавно овлашћење. Такође, као занимљив 
пример може се навести и Београдска берза а.д. из Београда, која је акционар-
ско друштво са већинским приватним капиталом, али којој су Законом о тржи-
шту капитала поверена јавна овлашћења која се тичу укључења, листирања, ис-
кључења и привремене обуставе хартија од вредности на тржиште и са тржишта 
капитала, па самим тим се убраја у органе власти у ширем смислу речи, те је на 
основу изнетог у обавези да тражиоцима, по њиховим захтевима, доставља ин-
формације од јавног значаја, наравно, водећи рачуна о заштити података о лич-
ности.
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Законом о јавним предузећима дефинисан је појам јавног предузећа као пре-
дузећа које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Ср-
бија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, при чему се под 
делатностима од општег интереса сматрају делатности од стратешког значаја за 
Републику Србију и које се као такве одређују посебним законима. 

Делатност од општег интереса може да обавља и друштво капитала чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоу-
праве, када им надлежни орган повери обављање те делатности, којом приликом 
та привредна друштва, предузетници приликом обављања делатности од општег 
интереса имају исти положај као и јавно предузеће. 

Сходно наведеном, Закон о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја се примењује и на јавна предузећа чији је оснивач држава или државни 
орган. Сва ова предузећа имају третман органа јавне власти и дужна су да на за-
хтев грађана и других лица учине доступним информације којима располажу.

У жељи да пружи помоћ тражиоцима информација, Повереник је израдио 
Каталог органа јавне власти у смислу Закона о слободном приступу информаци-
јама од јавног значаја. Каталог се налази на веб-страници Повереника и тренут-
но садржи око 11.000 субјеката који се сматрају органима јавне власти. Њихов 
број је променљив, а Каталог се уредно ажурира. Он није конститутивног, већ 
информативног карактера и за сваки евентуално споран статус органа власти са 
становишта јавних овлашћења проверава се у поступку по жалби.

Становиште постојећег Закона о слободном приступу информацијама од јав-
ног значаја је такво да обавезује државна предузећа да омогуће приступ свим ин-
формацијама од јавног значаја које су настале у њиховом раду или су у вези са 
њиховим радом, а не само у делу у којем ова предузећа спроводе своја јавна овла-
шћења. У пракси се отворило питање основаности оваквог становишта Закона 
и потребе да се оно мења, управо полазећи од примедби да су државна предузе-
ћа доведена у неравноправан положај у односу на конкурентна предузећа која 
не подлежу обавези слободног приступа информацијама од јавног значаја. Ово 
питање је интересантно из разлога што приватне компаније не подлежу обавези 
достављања информација по закону о слободном приступу информацијама од 
јавног значја. Међутим, и ови субјекти могу бити под лупом јавности, уколико 
се ради о информацијама или документима који су у поседу органа јавне власти 
који је вршећи своја јавна овлашћења одлучивао о неким правима и обавезама 
тих субјеката, а које су по свом карактеру такве да могу представљати информа-
ције од јавног значаја, што се у сваком конкретном случају процењује. 
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3. ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА  
У ОДНОСУ НА ДРЖАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Од укупног броја жалби изјављених у току 2014. године 3.929, Поверенику је 
против државних предузећа поднето 660, што представља око 17%. Међутим, за-
брињава однос ових предузећа према обавезама из Закона. Од до сада решених 
540 случајева, у 93% случајева, жалбе су биле основане. Од тога, у 205 случаја, по-
вереник није морао да доноси формално решење којим би наложио давање ин-
формација, из разлога што је предузеће након прве интервенције Повереника, 
захтева за изјашњење давало тражиоцу информације које је претходно ускрати-
ло. У 297 случајева, Повереник је морао доносити решење којим је налагао дава-
ње информација. Мада су по Закону решења Повереника коначна, обавезујућа 
и извршна, државна предузећа на која су се решења односила нису по њима по-
ступила у 113, или 38% случајева.

Графикон 2 – Поступање државних предузећа по захтевима за слободан приступ

Као сликовит показатељ односа државних предузећа према обавезама из За-
кона, може да послужи проценат успешности интервенција Повереника пово-
дом жалби против државних предузећа у односу на успешност интервенција код 
свих органа власти који подлежу примени Закона, као и број неизвршених реше-
ња, налога Повереника донетих у поступцима по жалбама због повреде права на 
приступ информацијама. Тај проценат успешности интервенција Повереника у 
односу на све органе јавне власти износи око 93%, док је код државних предузе-
ћа свега 77%. Дакле, проценат неуспешних интервенција Повереника у односу 
на све органе власти је нешто изнад 6%, а код државних предузећа чак 23%. По-
ред тога, у више од 60% случајева у односу на све органе јавне власти, интервен-
ција Повереника се успешно окончава већ након захтева за изјашњење по жал-
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би, без потребе да Повереник формално налаже достављање информација, док је 
у случају државних предузећа тај проценат осетно мањи и износи мање од 40%.

Најиндикативнији је проценат неизвршења налога у односу на број донетих 
решења којима је државним предузећима наложено да информације учине до-
ступним јавности, тражиоцу и износи 38%, што указује на то да више од једне 
трећине донетих решења, налога Повереника ова предузећа нису извршила, упр-
кос чињеници да су та решења по закону коначна, обавезујућа и да је ускраћи-
вање информација и непоступање по решењу Повереника санкционисано као 
прекршај, при чему је проценат неизвршених решења на општем нивоу око 20%.

Информације које су јавности остале ускраћене од стране државних предузе-
ћа односе се на: финансијске извештаје, кредитна задужења уз гаранцију држа-
ве, износе добијених буџетских средстава, уговоре о јавним набавкама опреме, 
радова и услуга, уговоре о пословној сарадњи, донацији медијима и другим ли-
цима, спонзорства, трошкови репрезентације, стимулације и др.

Најчешћи разлози због којих су изјављиване жалбе Поверенику против др-
жавних предузећа су игнорисање захтева, тј. недобијање било каквог одговора, 
а у случајевима где су одбијени захтеви тражиоца, као разлози су наведени: тај-
ност информација или документа (48%), затим се као разлог наводи злоупотреба 
права од стране тражиоца (20,8%), на трећем месту се као разлог наводи повре-
да права на приватност лица на које се информације односе (14,5%), као и дру-
ги разлози (16,6%).

Графикон 3 – Разлози одбијања захтева тражилаца

Један пример: Телеком Србија

Посебно су драстични случајеви у којима су поједина предузећа оспоравала да 
се Закон на њих уопште не примењује. Таквих примера из праксе Повереника има 
више, али као један од занимљивијих јесте случај Предузећа за телекомуникаци-
је Телеком Србија а.д. Београд, које је значајна и профитабилна српска компанија, 
а која има највећи број неизвршених решења и која је у жалбеном поступку који 
се води испред Повереника за слободан приступ информацијама од јавног знача-
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ја, оспорава жалбе тражилаца информација, наводећи да није обавезна да посту-
па по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да се овај 
закон не односи на Телеком Србије јер та компанија нема јавна овлашћења, већ је 
основана за стицање добити и послује на више тржишта, те да нема статус органа 
јавне власти. Аргументи ове компаније били су да нису  обвезници закона о при-
ступу информацијама и да друге компаније које послују на тржишту у области 
комуникација, попут Ориона, СББ, Теленор, ВИП и других компанија, које имају 
иста овлашћења да послују као и Телеком Србија, али да нису обавезници овог за-
кона, затим да њен оснивач није држава нити државни орган, већ Јавно предузеће 
за поштански саобраћај коме нису законом поверена јавна овлашћења. Ово пре-
дузеће се позвало и на Закон о електронским комуникацијама и указало на то да 
би обавезивањем само једног од великог броја оператора са издатим лиценцама и 
одобрењима на конкурентном тржишту електронских комуникација нарушило 
начело равноправности у пословању, конкуренцију на тржишту електронских ко-
муникација, те да је тај закон lex specialis у конкретном случају.

Одлучујући у предметима по жалби против Телекома Србије, Повереник је 
стао на становиште да Телеком Србије јесте обвезник закона о приступу инфор-
мацијама, да има статус органа јавне власти по основу начина оснивања. Наиме, 
Повереник је пошао од тога да је држава била оснивач Јавног предузећа за по-
штанске услуге у чијем систему је пословао Телеком као организациони део који 
се касније издвојио као самостално предузеће, што значи да држава јесте осни-
вач овог предузећа и врши оснивачка права јер је још увек већински власник Те-
лекома са учешћем већим од 50% у основном капиталу.  Телеком Србије а. д. је 
оспоравао овакав став Повереника пред судом, и наставио са одбијањем приме-
не закона и након што су и Врховни суд и Управни суд одбацили више његових 
тужби и у сваком појединачном случају потврдили став Повереника да по осно-
ву оснивања и вршења управљачких права од стране Владе Србије Телеком Ср-
бија има статус органа јавне власти.

4. ИЗАЗОВИ 

Из изнетих података, стање у погледу примене Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја на државна предузећа показује одсуство одго-
ворности које се, пре свега, односи на непоступање државних предузећа по за-
хтевима тражиоца информација у законском року, неизвршења решења Повере-
ника, необјављивање оних информација за које постоји законска обавеза да их 
објављују на проактивној основи.

Сасвим је извесно да би доследна примена правила о одговорности за крше-
ње Закона допринела успостављању адекватнијег односа према извршењу нало-
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га Повереника и других обавеза из Закона од стране државних предузећа. Додат-
ни проблем представља нефункционисање механизма одговорности за кршење 
Закона, јер Повереник нема овлашћење да подноси захтеве за покретање пре-
кршајног поступка за прекршаје који настају неспровођењем Закона. Такође, не 
функционишу ни прописани механизми за обезбеђење принудног извршења ре-
шења Повереника, који су у надлежности владе. 

Сагледавајући наведене проблеме, као и имајући у виду унапређење и ефи-
касније спровођење Закона, Повереник је иницирао измене Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, која би се у једном делу односила и 
на државна предузећа, и то на начин на који би се јасније дефинисао појам ор-
гана јавне власти из члана 3 Закона, тако што би се проширио круг лица којима 
се утврђује овај статус, полазећи од реалне ситуације да постоје или су устано-
вљене нове категорије лица која имају значајна јавна овлашћења, на које се Закон 
није примењивао или друга лица којима није законом поверено вршење јавних 
овлашћења, али их фактички имају на основу уговора, оснивачких или других 
аката органа власти (нпр. комуналне делатности). 

Поред тога, предметним изменама би се прецизирало питање обима инфор-
мација које би требало да пружају она правна лица која обављају неке делатно-
сти од општег интереса или имају јавна овлашћења, или која су финансирана од 
стране других органа власти. Реч је о удружењима или субјектима у приватном 
власништву, који, поред информација које су несумњиво од јавног значаја, рас-
полажу и многим информацијама које ни на који начин нису у вези са обавља-
њем јавног посла или финансирањем из јавних извора. За таква правна лица 
предвиђено је да имају својство органа јавне власти и обавезе у односу на оне ин-
формације које се односе на обављање јавног посла или финансирање из јавног 
извора, а не и за све информације које су у њиховом поседу.

Такође би се побољшале одредбе Закона о проактивном објављивању инфор-
мација, што би допринело квалитетнијем и лакшем остваривању права јавности 
да зна, што би уз измене одредаба Закона у погледу круга органа на које се одно-
си ова обавеза, као и обавеза у погледу подношења годишњег извештаја и спро-
вођења обуке запослених, омогућиле ефикасније мере које Повереник може пре-
дузети у вези са објављивањем ажурних информација.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Несумњиво је да слобода информисања представља кључ за остваривање 
транспарентности рада државних предузећа, при чему функционише и као је-
дан од облика контроле њиховог рада, што најзад резултира спречавањем коруп-
ције и рационализацијом потрошње у тим предузећима. Кроз конкретне захте-
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ве тражиоца информације, а које се најчешће односе на: увид у уговоре и друге 
документе које ова предузећа закључују, израђују и издају трећим лицима (при-
вредне и пословне уговоре, уговоре о раду и уговоре о делу за повремене и при-
времене послове и др.), наменско или ненаменско трошење средстава предви-
ђених финансијским планом тих предузећа, јавне набавке и др., представљају 
вид контроле и облик спречавања корупције у таквим предузећима, као и већу 
бригу о имовини и домаћинско пословање. Ако уземемо у обзир да учешће ових 
предузећа у бруто друштвеном богатству заузима висок проценат, можемо схва-
тити значај овог вида контроле њиховог рада. У том смислу, Закон о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја знатно је отворио врата увида јавно-
сти у рад државних органа, који су до тада били неприкосновени бастиони рас-
полагања државном својином и, самим тим, полуга политичке моћи оне парти-
ја која је на власти, и која је позицирајући своје људе на чело таквих предузећа у 
потпуности, без очију јавности и питања, располагала знатним државним сред-
ствима. У том смислу је неспоран антикорупцијски потенцијал овог закона. По-
ред тога, постоји још један важан разлог који иде у прилог омогућавању јавности 
да оствари слободни присуп информацијама од јавног заначаја које се односе на 
рад државних органа, а то су субвенције које држава даје овим предузећима, што 
у потпуности оправдава право на увид у рад ових предузећа.

Разлози против слободе информисања у државним предузећима, у ширем 
смислу, занемарљиви су у односу на разлоге за. Када су у питању проблеми у 
спровођењу Закона и омогућавању права на слободан приступ информацијама 
од јавног значаја, они се могу превазићи пооштравањем казнене политике, омо-
гућавањем Поверенику да подноси прекршајне пријаве против неодговорних 
државних предузећа, рационалним кадровским организовањем и обучавањем 
лица која су задужена за приступ информацијама од јавног значаја у тим преду-
зећима, као и унапређење проактивног, ажурног објављивања информација које 
омогућава да се уз праћење актуелних тенденција и захтева потпуно и благовре-
мено испуне обавезе према тражиоцима информација. Никада не треба изгу-
бити из вида да транспарентност рада неког привредног субјекта, чак и када су 
у питању приватне компаније, представља гаранцију стабилности и економске 
снаге неке компаније која нема шта да скрива од јавности и која отворено прика-
зује своје пословање, а све то је неспорно, нужно када су у питању државна пре-
дузећа. Законски механизам тзв. „теста јавног интереса“ који подразумева ва-
гање интереса између права јавности да зна и легитимних пословних интереса 
компанија јесте гаранција да ће се, у свакој конкретној ситуацији, пронаћи пра-
вична равнотежа између ових, не тако ретко, супротстављених интереса. 
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STATE-OWNED ENTERPRISES  
AND THE FREEDOM OF INFORMATION IN SERBIA 

SUMMARY

According to the Law on free access to information of public importance in the Repub-
lic of Serbia, all forms of state authority, as well as legal entities established by the state 
or have been entrusted with public powers are obliged to make available relevant infor-
mation on their work: from the description of their own jurisdiction and procedures, 
to the income and expenditure of public procurement, salaries and so on. Particularly 
sensitive place in this context is the efficiency of state enterprises that are in the free 
market, together with private companies. Regardless of the partially justified com-
plaints related to the capacity of competitiveness, employment policies and business 
secrets, the author concludes that the availability of information related to state-owned 
enterprises has no alternative given that in this way enables greater transparency of 
government investment and subsidies, better control of purpose and use of funds, and 
finally - to prevent possible corruption.
Key words: the public, state, economy, freedom of information, The Law on Free Access to 
Information of Public Importance
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Приказ монографије

Суботић, М (2015). Екстремизам под окриљем религије – Исламистички 
екстремизам на примерима БиХ и Србије. Београд: Медија центар „Одбрана“ 
(327 стр.)

Милован Р. Суботић, доктор политичких наука и специјалиста за контрате-
роризам и организовани криминал, аутор је више научних и стручних радова 
о исламистичком екстремизму објављених у научним часописима и у зборни-
цима са научних скупова. Одбранивши докторску дисертацију под називом 
„Упоредна анализа савременог исламистичког екстремизма у Босни и Хер-
цеговини и Републици Србији“ на Факултету за европске правно-политичке 
студије у Новом Саду, његов даљи рад ће обележити углавном бављење исла-
мистички фундираним екстремизмом на простору Западног Балкана. М. Су-
ботић данас ради као научни сарадник у Институту за стратегијска истражи-
вања Министарства одбране Републике Србије.

Бавећи се местом исламистички инспирисаног екстремизма у савременом 
исламском свету и његовим реперкусијама по регионални мир и стабилност, 
аутор је нарочиту пажњу посветио утврђивању везе између исламистички ин-
спирисаног ектремизма на глобалном плану са еквивалентним збивањима у 
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Босни и Херцеговини и Републици Србији. Пошавши од хипотезе да је у корену 
исламистичког ектремизма наглашен отпор према модерним, секуларним систе-
мима, изнето је обиље чињеница (како историјских, тако и друштвено-контек-
стуалних) које иду у прилог поменутој тврдњи. Истраживање указује на најнеу-
ралгичнија подручја Западног Балкана захваћена овим феноменом.

Заинтересованост лаичког аудиторијума, али и стручне јавности за феномен 
екстремизма, актуелизовала је све оне појаве које стоје у блиској корелацији са 
поменутим феноменом, попут тероризма, вахабизма, религијског фундамента-
лизма и сл. Сходно томе, поред Увода и закључног разматрања, публикација са-
држи осам систематично повезаних целина: Политика и религија, Религијски 
фанатизам (некад и сад), Одређење ектремизма, Ислам – основна начела, Исла-
мистички екстремизам, Исламистички екстремизам у БиХ, Исламистички ек-
стремизам у Републици Србији и Исламистички екстремизам на тлу осталих 
балканских земаља. Поред поменутих целина, у виду прилога дати су и појмови 
карактеристични за истраживање, појмови из исламске терминологије и индекс 
имена. На самом крају публикације пружен је преглед коришћене литературе 
са сто деведесет једном библиографском јединицом релевантном за разумева-
ње централне теме.

У оквиру уводне целине, пажња је посвећена чињеници према којој се плу-
рализам, као једна од најрепрезентативнијих карактеристика савременог све-
та, налази на удару екстремистичких актера (с обзиром на убеђеност сваке ре-
лигије, тј. оне њене екстремне стране у поседовање дефинитивних одговора на 
суштинска животна питања). На тај начин, аутор указује на тенденцију верских 
групација да, применом политичких, а често и милитантних инструмената, на-
метну ове одговоре свом секуларном окружењу. Овде је акценат на политиколо-
шком, а не религијском истраживању, тј. покушају да се прикаже и објасни по-
литички феномен.

Фокус првог поглавља стављен је на однос политике и религије, на генезу нау-
ке о религији и њено „одвајање“ од теолошке мисли, преко приказа главних тача-
ка размимоилажења и оних додирних између религије и политике, па све до ра-
звоја секуларне мисли. Поткрепљен промишљањима најутицајнијих филозофа 
о неопходности секуларизовања, ауторов став да секуларизација не значи неста-
нак религије, већ јачање друштвених сурогата за класичну религиозност, апсо-
лутно добија на значају у савременом свету где је највећи број земаља секуларан. 
Последњи поднаслов ове целине нуди објашњење односа политика–религија на 
примеру Балкана кроз приказ верски обојених сукоба у функцији стварања на-
ционалних држава од стране утицајних политичких фактора. Кроз историјски 
преглед најзначајнијих догађаја (попут Источног питања, Првог и Другог свет-
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ског рата, распада СФРЈ и сл.) стиче се утисак о неодвојивости етничког и нацио-
налног идентитета са верским идентитетом, када су балкански народи у питању.

Религијски фанатизам (обухваћен истоименим поглављем) објашњен је на-
глашеним интензитетом ангажовања религијских осећања. Прегледом кључних 
историјских момената, аутор хришћански пацифизам супротставља прагматич-
нијем исламу. Ипак, како је то наглашено на више места у публикацији, корене 
верских сукоба не треба тражити искључиво у најмлађој монотеистичкој рели-
гији, с обзиром на то да је нетолерантност према различитим мишљењима у при-
роди сваке искључиве религије. Такође, ауторово је гледиште да верски обојени 
сукоби у великој мери кореспондирају и са социјалним елементима и последи-
ца су човекове конфликтне природе. У потпоглављу заснованом на појмовном 
одређењу фундаментализма централни део припада разликовању фундамента 
вере као такве (њеног изворног облика) и фундамента вере употребљеног за чи-
њење насиља. На тај начин, прави се дистинкција између верског фундамента-
лизма и верског екстремизма. 

Треће поглавље публикације бави се појмовним одређењем екстремизма. 
Сумирајући разне драматичне промене на политичком, социјалном и култур-
ном подручју, аутор изводи закључак како управо таква атмосфера погодује ек-
спанзији екстремизма, првенствено његовог политичког аспекта. У одређива-
њу савременог екстремизма, аутор даје врло обухватну и прецизну дефиницију 
Д. Симеуновића и закључује како постоји пет основних облика овог феномена: 
политички, верски, етнички екстремизам, етнички екстремизам са јасно изра-
женим елементима етносепаратизма и комбиновани екстремизам. У наставку 
излагања, направљена је гранична разлика између екстремизма и тероризма. Ек-
стремизам иде до крајњих граница прихватљивости; преласком те границе, за-
корачује се у већ злочиначко деловање – тероризам. На основу тога, изводи се 
закључак како тероризам представља логично исходиште екстремистичких иде-
ја. У том духу, нарочито је обрађен десничарски ектремизам с обзиром на ње-
гову најтешњу повезаност са религијским аспектом и респектабилним односом 
према цркви и нацији у свом окружењу. Убеђеност у месијанску улогу и протест 
против свега што је „модерно“ карактеристика је верских екстремиста, нарочи-
то изражена у оквиру исламске религије где се као један од главних узрока ова-
квог стања наводи неостварен или делимично остварен процес секуларизације. 
Управо је најзначајнија претпоставка развоја етничког и религијског екстреми-
зма садржана у дисхармоничним, тј. недовршеним историјским процесима. 

У поглављу које се бави дефинисањем централних појмова ислама, аутор кроз 
просторни и историјски оквир ове религије, излагањем о најупадљивијим разли-
кама између ислама и „остатка света“ трага за клицом екстремистичког. Од не-
чега што, према Курану, ислам у његовом изворном облику представља форму-
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лација „посветити себе Богу“ па све до диференцијације на мањинске шиите и 
већинске суните (када се по први пут у историји муслимани наоружавају једни 
против других), аутор долази до нечега што се може сматрати семеном екстре-
мистичког у исламском свету. Кључна разлика између ислама и хришћанства је-
сте у различитом степену остварене секуларизације. Појмови световно, тј. про-
фано нису карактеристични за ислам. За прве муслимане, религијска истина и 
политичка моћ биле су неодвојиво повезане и управо су у том домену полити-
ке најуочљивије разлике између муслимана и „остатка света“. Значајан простор 
у оквиру ове целине посвећен је развоју модерног исламизма узимајући у обзир 
историјски и контекст социоекономских промена где је, примарно, направљена 
разлика између ислама као религије и исламизма као модерне политичке идео-
логије. Наиме, коначни циљ исламиста политичке је природе. Реч је о освајању 
(преузимању) власти у друштвима у којима делују  и(ли) о обликовању друштва 
према њиховом идеолошком моделу, оном који тумачи и користи ислам као ре-
лигију. Избор исламизма као модерног муслиманског идентитета последица је 
свесне одлуке појединца. Поред тога што у својој основи представља политич-
ку идеологију, исламизам се посматра и као модерни муслимански идентитет. 
Управо тај став о исламу као не само религији већ и есенцијалном политичком 
чиниоцу и убеђеност у то да су исламисти једини прави верници претпоставља 
исламизам као извор екстремизма.

Пето поглавље, Исламистички екстремизам, логичан је наставак претход-
но поменутог закључка. У циљу одређења услова погодних за развој савреме-
ног исламистичког екстремизма, аутор се позабавио најпре одређењем појмова 
шеријата, анимозитета према земљама западне демократије, џихада и сл. Шери-
јат, као верски закон, представља суштину ислама и његова главна консеквен-
ца јесте „неприметно“ спајање религије и политике. Сходно оваквој детерми-
нисаности, исламу је иманентно да религија прожима све сегменте државе. С 
обзиром на то, исламски фундаменталисти залажу се за примену овог закона у 
највећој могућој мери, што свакако погодује развоју екстремизма. Такође је дат 
преглед данас најактивнијих исламских фундаменталистичких покрета, наро-
чито оних милитантних. Имајући у виду крајњи циљ исламиста – обликовање 
исламског друштва према њиховом идеолошком моделу, као и убеђеност у вла-
ститу исправност у тумачењу религије, јасно је зашто оваква ситуација погодује 
бујању екстремизма под окриљем исламске религије. Пето потпоглавље ове це-
лине одликује се представљањем вахабизма чија је главна карактеристика упра-
вљање према фундаментима исламске религије и супротстављеност свему ономе 
што није у складу са мирним и скромним начином живота као суштине исла-
ма. Једно од кључних обележја савременог вахабизма јесте и оштро противљење 
свим тековинама западњачког друштва што још једном указује на искључивост 
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овог верског покрета. Поглавље се завршава указивањем на коришћење терори-
зма као најјачег инструмента за остваривање исламистичких тенденција у све-
ту „неверника“.

Наредна три поглавља фокусирана су на приказ исламистичког екстремизма 
на простору бивше СФРЈ. Смештањем у историјски, социоекономски и култур-
ни оквир, најпре је приказан настанак и развој исламистичког екстремизма на 
тлу БиХ (као једног изразито мултиконфесионалног и мултиетничког просто-
ра), а потом и распрострањеност ове појаве у Републици Србији и осталим бал-
канским земљама (Македонији, Црној Гори и Албанији). Кроз приказ кључних 
историјских догађаја, личности и обиља других важних историјских података, 
уз уважавање најзначајнијих друштвених прилика, читаоцу је понуђено исцрп-
но објашњење генезе исламистичког екстремизма на простору Западног Балка-
на. Поред тога, аутор је указивањем на релевантне изворе дао и закључак о по-
везаности балканских исламистичких формација са широко распрострањеном 
мрежом Ал Каиде, као и о присутности вахабистичког покрета у Албанији, БиХ, 
Србији (пре свега, на Космету и Рашкој области), Црној Гори, Македонији, Бу-
гарској и Хрватској. Пажња је усмерена и на индоктринацију и велику финан-
сијску подршку од стране „хуманитарних“ организација (највећим делом из Са-
удијске Арабије) као факторима који су омогућили екстремистичка деловања. 
Овде је још једном наглашено како је процес трансформације балканских дру-
штава, уз покретање бројних верских, етничких, политичких, социоекономских, 
демографских и других питања, утицао на статус муслимана на Балкану и њи-
хову активизацију у погледу реализације исламистички оријентисаних циљева.

Исламистички екстремизам препознат је као једна од најзначајнијих форми 
политичког насиља данашњице. Његова утемељеност на верској искључивости, 
отпор скопчан са тероризмом према секуларним друштвима и различитост по-
јавних облика условили су актуелизовање ове појаве на глобалном нивоу. Међу-
тим, кроз читаву публикацију прожима се становиште према којем ово истра-
живање није настојало да верску компоненту савременог екстремизма додели 
искључиво исламу. Обогаћено бројним табеларним приказима, фотографијама, 
историјским и савременим подацима и актуелном релевантном библиографи-
јом, дело је намењено како стручној, тако и широј јавности.
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ХУМАНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

(SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SE-
CURITY: TWENTY YEARS OF HUMAN SECURITY Y20HS)

Од усвајања новог погледа на безбедност појединца у оквиру Програма за 
развој Уједињених нација (1994), оличеног у хуманој безбедности, мало тога 
је постигнуто на академском плану у погледу промоције новоусвојеног кон-
цепта у свету. Хумана безбедност је као тема (била) присутна на бројним кон-
ференцијама посвећеним безбедносним темама уопште, али мали број њих 
је примарно посвећен поменутом концепту. Проблем даљег епистемолошког 
развоја хумане безбедности стављен је у други план. Главна окупација која се 
нашла на агенди истраживача у овој области била је изналажење оптималних 
решења за промоцију хумане безбедности у апликативне сврхе. 

Вођен жељом да на пригодан начин обележи двадесетогодишњицу посто-
јања концепта хумане безбедности у свету, али и инспирисан првом конфе-
ренцијом одржаном на десетогодишњицу њеног обележавања (2004), Центар 
за истраживање хумане безбедности при Факултету безбедности Универзи-
тета у Београду, у сарадњи са SeCons групом за развојну иницијативу, органи-
зовао је другу по реду научну конференцију посвећену хуманој безбедности 
под оригиналним називом International Conference on Human security: Twenty 
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years of Human security Y20HS. Конференција је одржана у просторијама старе 
зграде Народне скупштине Републике Србије 7. и. 8. новембра 2014.

Конференција је окупила више од 50 угледних академских аутора из земље и 
иностранства (Данске, Португала, Македоније, Аустрије, Сједињених Америч-
ких Држава, Италије, Словеније, Албаније и Турске). Након рецензија Програм-
ски одбор прихватио је 46 радова који су били подељени у три тематске целине: 
(1) теоријски темељи хумане безбедности, (2) развојни аспекти хумане безбед-
ности и (3) локална и регионална политика и питања хумане безбедности.

Отварању конференције присуствовали су Мерназ Мостафави, шеф одсека за 
хуману безбедност при Уједињеним нацијама, Петер Бурхард, шеф мисије ОЕБС 
у Републици Србији, као и амбасадор Јапана у Републици Србији Њ. е. Масафу-
ми Куроки.

Након поздравне речи декана Факултета безбедности уследило је излагање 
радова учесника конференције. 

Заједничку пленарну сесију пратило је излагање радова посвећених безбед-
ности у савременом свету, затим о националној безбедности и државним гра-
ницама, као и анализи структурног насиља као узроку ране смрти у развијеним 
друштвима. Након тога учесници Конференције су се поделили у три тематска 
панела.

У првом панелу, посвећеном развојним аспектима концепта хумане безбед-
ности, говорило се о потенцијалима и потребама за креирање стратегије Европ-
ске уније у овој области, као и о стању економске безбедности у Европској унији 
као једној од седам димензија хумане безбедности. Такође је било речи о стању 
хумане безбедности у ратом погођеним и постконфликтним подручјима и енер-
гетске безбедности у контексту националне и међународне безбедности. На па-
нелу су били изложени и радови који су се тицали безбедносне културе и при-
ватне безбедности, односно приватизације хумане безбедности. Једно од питања 
које је било доминантно на овом панелу било је питање хумане безбедности као 
заједничког добра, односно потенцијалне (не)доступности хумане безбедности 
у савременом свету. Након излагања радова уследила је кратка дискусија.

Генерална тема другог панела односила се на регионални и локални ниво ху-
мане безбедности у савременом свету. На овом панелу презентовани су радови 
који су обрађивали теме попут улоге хумане безбедности у савременој спољној 
политици Републике Србије, затим интегрисаног управљања границама, као и 
политизацији јавних служби и неетичности у поступању као претњама хуманој 
безбедности. Представљени су и радови који су били посвећени хуманој безбед-
ности на локалном нивоу, попут слабости система цивилне заштите за време по-
плаве у Републици Србији 2014. године и вршњачко насиље у средњим школама 
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у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. Презентовање радова пратила је 
конструктивна дебата о отвореним питањима.

Трећи панел био је посвећен студијама случаја у области хумане безбедности. 
Радови на овом панелу обрађивали су теме попут унапређења стања хумане бе-
збедности у југозападној Србији, затим улоге и капацитета општина у безбедно-
сти животне средине, као и процене безбедности у јавном простору. 

Поред тога, на овом панелу изложени су и радови посвећени расељавању 
ромске популације на Балкану, као и капацитетима Европске уније у промоцији 
хумане безбедности у постконфликтном друштву Либије. 

Након дискусије у панелима учесници су се поново окупили у пленуму како 
би донели закључке и препоруке проистекле из пређашње дискусије у панелима. 

Главна импресија учесника конференције изречена на пленарној сесији по-
свећеној усвајању генералних закључака јесте да су академски радови у овој 
области недовољно промовисани код политичких одлучилаца на националном 
и локалном нивоу. Учесници су се сагласили да је хумана безбедност област у ко-
јој има много простора за примену у пракси и, посредно, побољшање квалитета 
живота и животног стандарда грађана у савременом свету. Учесници су, такође, 
истакли неопходност њиховог даљег међусобног повезивања у циљу заједничког 
креирањa и наступања на пројектима у овој области.

Другог дана конференције учесници су посетили Факултет безбедности, где 
им је презентован рад волонтера током мајске поплаве у Републици Србији. Уче-
сници су имали прилике да се упознају са ситуацијом која је владала на терену 
током поплаве, тачније са начином на који су отклањане опасности по локално 
становништво.

Академски радови презентовани на конференцији објављени су у темат-
ском Зборнику радова од интернационалног значаја (М14), у складу са прави-
лима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
доступни су у електронској форми на веб-страници посвећеној конференцији 
(conference.human-security.info). 

Подстакнут жељом да унапређује даља академска сазнања у овој области, 
Центар за истраживање хумане безбедности ће у новембру 2016. године орга-
низовати трећу по реду конференцију посвећену концепту хумане безбедности. 
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