
УДК 316.624:343.9

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2013.

год. 20. vol. 40.
стр. 119-133.

119

МилицаС.Бошковић
Факултетбезбедности,УниверзитетуБеограду




БранкицаБ.Јанковић
Министарстворада,запошљавањаи
социјалнеполитикеРепубликеСрбије

ДРУШТВЕНЕОКОЛНОСТИНАСИЉА
–МОГУЋНОСТПРИМЕНЕКОНЦЕПТА
,,ПОМИРЉИВЕКРИМИНОЛОГИЈЕ“

Сажетак
С об зи ром на спе ци фич но сти у ко ји ма  гра ђа ни Ср би је жи-

ве по след њих де це ни ја, ис тра жи ва ње и раз у ме ва ње со цио-еко ном-
ског по ло жа ја по је ди на ца и узроч но-по сле дич не ве зе са ис по ља-
ва њем на си ља и кри ми но ге ног по на ша ња, а у ци љу уна пре ђе ња 
све у куп ног ни воа си гур но сти и без бед но сти, аде кват но се мо же 
се на чи ни ти и из пер спек ти ве та ко зва не peacemaking кри ми но-
ло ги је. За да так ана ли зе зва нич них до ку ме на та Ре пу бли ке Ср би је 
из обла сти без бед но сти, као и две гру пе ста ти стич ких по да та ка и 
по ка за те ља, о сто пи кри ми на ла и ма кро е ко ном ском ста њу зе мље, 
има ју за циљ да ука жу на евен ту ал ну по тре бу ре ви зи је стра те шких 
до ку ме на та и си стем ског уре ђе ња по ли ти ке, по сло ва и су бје ка та 
без бед но сти. По шту ју ћи пре по ру ке по ми ри љи ве кри ми но ло ги је, у 
овом ра ду су из не те пре по ру ке за оја ча ва ње др жав них си сте ма и 
по бољ ша ња ме ра за шти те по је ди на ца и гру па, а у ци љу по ди за ња 
ни воа лич не си гур но сти гра ђа на и њи хо ве пер цеп ци је о мо гућ но-
сти ма по бољ ша ња ква ли те та жи во та, као пред у сло ва за ства ра ње 
без бед ног дру штва.
Кључ не ре чи: на си ље, без бед ност, дру штво, кон цепт, по мир љи ва кри ми-

но ло ги ја, стра те ги ја
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СОЦИО-ЕКОНОМСКИАСПЕКТСАВРЕМЕНИХ
БЕЗБЕДНОСНИХКОНЦЕПАТА

Ква ли тет жи во та, ло ши со цио-еко ном ски усло ви и си ро ма-
штво, пред ста вља ју чи ње ни цу за  ве ли ки део свет ске по пу ла ци је. 
Не за по сле ност, жи вот на гра ни ци или ис под гра ни це си ро ма штва 
и про мен љи ви (ма кро) еко ном ски по ка за те љи, по ја ве су свој стве-
не го то во свим зе мља ма у све ту, без об зи ра по ли тич ко, иде о ло шко 
и тр жи шно уре ђе ње или еко ном ску ста бил ност. То ком про те кла 2 
ве ка свет се су о ча вао са не ко ли ко ве ли ких еко ном ских кри за, де-
пре си ја и ре це си ја, а по след ња у ни зу,  угро жа ва на ци о нал не и гло-
бал ну еко но ми ју већ го то во 5 го ди на. 

Не за по сле ност, ло ши усло ви ра да и жи вље ња, не за до вољ-
ство љу ди соп стве ним ста ту сом у по ро ди ци, дру штву или рад ном 
окру же њу, бит ни су чи ни о ци у про це су са гле да ва ња и де фи ни са ња 
из во ра угро жа ва ња без бед но сти јед не зе мље. Прет ход но на бро ја-
ни про бле ми и иза зо ви са ко ји ма се су о ча ва ју и дру штва и по је-
дин ци, сво јим по сто ја њем и тра ја њем, мо гу во ди ти на стан ку или 
раз во ју по је ди них об ли ка кри ми на ла. Не за до вољ ство соп стве ним 
жи вот ним и/или рад ним усло ви ма ути че да по је дин ци чи не не ра-
ци о нал не, ри зич не, мо же се ре ћи и очај нич ке по ступ ке у же љи да 
по бољ ша ју свој стан дард. Та квим по на ша њем јед ни по ста ју жр-
тве кри ми на ла (у слу ча ју тр го ви не љу ди ма, на при мер), док дру ги 
чи не кри ми нал на ак та (пљач ке, раз бој ни штва, раз ли чи ти об ли ци 
на си ља). У оба слу ча ја, без бед ност др жа ве и дру штва су о ча ва се 
са озбиљ ним иза зо ви ма. Ана ли зом кон цеп та та ко зва не Ху ма не 
(људ ске) без бед но сти, као са вре ме ног без бед но сног кон цеп та ко ји 
про мо ви ше зна ча јан део да на шњих др жа ва, као и ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, ма кро е ко ном ска кре та ња и па ра ме три  еко ном ског 
ста ња зе мље, али и со цио-ма те ри јал ни по ло жај по је дин ца, још ви-
ше до би ја ју на зна ча ју, у од но су на на сто ја ња др жа ва да по стиг ну 
ста бил ност, без бед ност и раз вој уну тар дру штва. 

Тех но ло шки раз вој ко ји су со бом до не ли крај XX  и по че-
так XXI ве ка, уз но ве те о риј ске, на уч не, али и по ли тич ке рас пра ве 
и про ми шља ња  о иде о ло шким и со цио-еко ном ским  по став ка ма 
дру шта ва и це ло куп ног све та,  до не ли су, чи ни се не по врат не из-
ме не и у на чи ну во ђе ња др жав них по сло ва, при вре ђи ва њу и сва ко-
днев ном жи во ту. Сва ку од ових обла сти, уз стал ни раз вој пра те и 
но ве прет ње и ри зи ци, али и без бед но сни од го во ри на исте. Да нас 
се мо гу пре по зна ти и де фи ни са ти број не но ве вр сте без бед но сти 
као ми ни-си сте ма, као што су: ком пју тер ска без бед ност, ин фор-
ма ци о на без бед ност, без бед ност у лан цу снад бе ва ња, без бед ност 



МилицаС.Бошковић,БранкицаБ.Јанковић Друштвенеоколности...

121

хра не, без бед ност обје ка та обра зо ва ња, без бед ност тр го вин ских 
цен та ра, без бед ност фи нан сиј ских си сте ма и бер зе и др.

Са вре ме но до ба но си со бом је дан па ра докс – гло ба ли за ци-
јом иде ја, кул ту ре, еко но ми је, по ве зи ва њем љу ди ши ром све та пу-
тем вир ту ел них мре жа, над на ци о нал ним ује ди ња ва њем др жа ва, 
без бед ност по ста је гло бал ни иза зов, али се сам кон цепт фо ку си ра 
на по је дин ца.

Пре по зна ва ње по тре ба по је дин ца за ква ли тет ним и без бед-
ним жи вот ним и рад ним усло ви ма, као јед ног од основ них ци ље ва 
др жа ве, кре и ра кон цепт Ху ма не без бе но сти.

Си гур ност (као су бјек тив ни осе ћај) по је дин ца, али и објек-
тив но без бед ни усло ви  у ко ји ма он жи ви, ти ме по ста ју пр вен-
стве на  бри га др жа ве. Не си гур ни гра ђа ни не е фи ка сни су у ра ду, 
у жи вот ним ак тив но сти ма, би ва ју под ло жни ма ни пу ла ци ја ма и у 
крај њој ли ни ји скло ни ји ак тив но сти ма за ко је сма тра ју да ће им 
обез бе ди ти си гур ност и бла го ста ње, ма кар оне би ле и не ле гал не. С 
то га, кон цепт људ ске без бе но сти у сре ди ште сво је па жње ста вља 
по је дин ца и све аспек те од зна ча ја за ква ли тет ње го вог жи во та.

Пре ма UNDP, Ху ма ну без бед ност чи не сле де ће ком по нен те:
1) Еко ном ска без бед ност;
2) Без бед ност у из во ри ма хра не, од но сно ње ној не по бит-

ној до ступ но сти, фи зич кој и фи нан сиј ској, сва ко ме по је-
дин цу;

3) Здрав стве на без бед ност, од но сно си стем и ме ре ко ји су 
пре по зна тљи ви и под тер ми ном „здрав стве не и со ци ја не 
за шти те“;

4) По ли тич ка без бед ност, ко ја се са гле да у га ран то ва њу и 
рел ном оства ре њу свих људ ских пра ва;

5) Без бед ност за јед ни це и 
6) Лич на без бед ност, ко ја до ла зи као ре зул тат оства ре ња 

свих пред ход но опи са них еле ме на та, али и као ста ње од-
су ства чи ни ла ца угро жа ва ња лич них ин те гри те та (фи-
зич ког или мо рал ног), као што су на си ље, дис кри ми на-
ци ја, кри вич на де ла и дру го.

 „Људ ска без бед ност као кон цепт у се би об је ди њу је са зна-
ња на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, по ли тич ких на у ка, исто ри је, 
по ли тич ке еко но ми је, со ци о ли ги је, пси хо ло ги је, при род них на у ка, 
фи ло зо фи је“.1)

1) Иви ца Ђор ђе вић, „Без бед но ста ар хи тек ту ра у усло ви ма гло ба ли за ци је“, Фа кул тет без-
бед но сти и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. стр. 168
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ПРЕТХОДНАИСТРАЖИВАЊАИОПОЗИТНИ
ПРАВЦИУКРИМИНОЛОГИЈИ

О зна ча ју со цио-еко ном ског по ло жа ја љу ди за све у куп ну 
без бед ност др жа ве, без об зи ра да ли је у осно ви не ки од са вре ме-
них или тра ди ци о нал них кон це па та без бед но сти, све до че број на 
ис тра жи ва ња. Те жи ште ових ис тра жи ва ња би ло је на от кри ва њу и 
ана ли зи ве за из ме ђу дру штве них окол но сти, си ро ма штва или не за-
до вољ ства соп стве ним ква ли те том жи во та ста нов ни ка по је ди них 
ре ги о на или по је ди них дру штве них гру па са јед не стра не и де гра-
да ци је у по што ва њу тра ди ци о нал них вред но сти, про пи са них нор-
ми, као и  по ја ви и оби му кри ми на ла са дру ге стра не. Та ко Sec com-
be2), у свом ра ду ис тра жу је ути цај си ро ма штва у до ма ћин стви ма на 
мен тал но и фи зич ко здра вље де це и ро ди те ља, број раз во да, пре-
ста нак да љег шко ло ва ња или ути цај на обра зов на по стиг ну ћа, као 
и по ја ву стре сних си ту а ци ја и зло ста вља ња уну тар та квих по ро ди-
ца. Hoj man3), у свом ра ду,  ис ти че да на мо ти ва ци ју на кри ми нал но 
по на ша ње зна чајн ути цај има осе ћај не јед на ко сти (не јед на кост у 
мо гућ но сти ма, пра ви ма и слич но), не го сам ста тус (не)за по сле но-
сти по је дин ца. Не јед на кост об ја шња ва кри ми нал, али не за по сле-
ност не4). Za man5) је ис тра жи вао ко ре ла ци је из ме ђу си ро ма штва, 
кри ми на ла, фру стра ци ја и ин вен тив но сти љу ди ко ји су за по сле ни 
или су бо ра ви ли у јед ном бол нич ком објек ту. Behindtheinjuriesand
brokenlimbsinthewardarestoriesofviolence,crime,andintolerance
occurringinasocietywheremassesofpeoplefightoverlimitedreso-
urces6).O’Do nell7)  је ис тра жи вао ути цај дру штве них и еко ном ских 
про ме на на по ја ву на си ља. Ју го вић, Бр кић и Си ме ну но вић-Па тић8), 

2) Ka ren Sec com be, „Fa mi li es in Po verty in the 1990s: Trends, Ca u ses, Con se qu en ces, and Les-
sons Le ar ned’’, Jo ur nal of Mar ri a ge and Fa mily, Vol. 62, No. 4 , 2000, pp. 1094-1113

3) Da vid E. Hoj man, „Ex pla i ning Cri me in Bu e nos Aires: The Ro les of Ine qu a lity, Unem-
ployment, and Struc tu ral Chanге’’, Bul le tin of La tin Ame ri can Re se arch, Vol. 21, No. 1, 2002, 
pp. 121-128

4) Da vid E. Hoj man, „Ex pla i ning Cri me in Bu e nos Aires: The Ro les of Ine qu a lity, Unem-
ployment, and Struc tu ral Chanге’’, Bul le tin of La tin Ame ri can Re se arch, Vol. 21, No. 1, 2002. 
стр. 127

5) Sha ha duz Za man, „Po verty and vi o len ce, fru stra tion and in ven ti ve ness: ho spi tal ward li fe in 
Ban gla desh’’, So cial Sci en ce & Me di ci ne 59, 2004. pp. 2025–2036

6) Sha ha duz Za man, „Po verty and vi o len ce, fru stra tion and in ven ti ve ness: ho spi tal ward li fe in 
Ban gla desh’’, So cial Sci en ce & Me di ci ne 59, 2004.. str. 2025

7) Ian O’Don nell. „Vi o len ce and so cial chan ge in the Re pu blic of Ire land’’, In ter na ti o nal Jo ur nal 
of the So ci o logy of Law  33, 2005. pp. 101–117

8) Алек сан дар Ју го вић, Ми ро слав Бр кић, Би ља на Си ме у но вић-Па тић, „Со ци јал не не јед-
на ко сти и си ро ма штво као дру штве ни кон текст кри ми на ла’’, Го ди шњак 2008, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, 2008. стр. 447-461
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у свом ра ду ис тра жи ва ли су со ци јал не не јед на ко сти и си ро ма штво 
као дру штве ни кон текст кри ми на ла.

Со цио-еко ном ске окол но сти жи вље ња и си ро ма штво на ро-
чи то, као фру стри ра ју ћи фак то ри, узрок су раз ли чи тих об ли ка на-
си ља и кри ми нал ног по на ша ња по је ди на ца, а као та кви, пред мет 
су број них кри ми но ло шких, со ци о ло шких, пси хо ло шких и без бед-
но сних сту ди ја. Ме ђу тим, јед на шко ла ми шље ња сма тра да је пра-
вац ко ји, та ко зва на „кла сич на’’ (ma in stre am) кри ми но ло ги ја има у 
из у ча ва њу на ве де не про бле ма ти ке, не а де ква тан и да при сту пом и 
ме то до ло ги јом ко ји при ме њу је, не ува жа ва су штин ске окол но сти 
и ка рак те ри сти ке ста ња у дру штву, па и си ро ма штва, ка ко би сво ја 
ис тра жи ва ња во ди ла у свр сис ход ном прав цу. Је дан од за ступ ни-
ка ова квог ста ва је сте Wo zni ak9), ко ји на су прот кла сич ној ста вља 
та ко зва ну „по мир љи ву’’ (pe a ce ma king) кри ми но ло ги ју. Wo zni ak, 
али и дру ги за ступ ни ци овог те о риј ског прав ца у кри ми но ло ги-
ји, сма тра ју да  кла сич на кри ми но ло ги ја си ро ма штво или дру ге 
не по вољ не дру штве не ста ту се по сма тра као јед ну од ва ри ја бли у 
мул ти ва ри јант ним ана ли за ма из обла сти кри ми на ла. По мир љи ва 
кри ми но ло ги ја, не не ги ра ју ћи па ра диг му пој ма си ро ма штва у кри-
ми но ло шким ис тра жи ва њи ма, ову по ја ву по сма тра на спе ци фи чан 
на чин. Док Ko zol10), као пред став ник кла сич не кри ми но ло ги је, сма-
тра да је си ро ма штво нај бо ље по сма тра ти као изо ло ва ну ва ри ја блу, 
али пре о вла ђу ју ћу у дру штве ној ре ал но сти ко ја под сти че на кри-
ми нал, Wo zni ak, са дру ге стра не сма тра да је по треб но си ро ма штво 
по сма тра ти као кри ми нал (др жа ве, дру штве не за јед ни це) пре ма 
по је дин цу. На тај на чин, ка ко ис ти че овај аутор, мо гу ће је са гле да-
ти и раз у ме ти  истин ску су шти ну узро ка де ви јант них, на сил них и 
кри ми но ге них по на ша ња. У том сми слу, кључ ни пут за спре ча ва-
ње кри ми на ла, у крат ком ро ку, је сте ре дук ци ја узро ка пат ње због  
си ро ма штва и на ду ге ста зе, под сти ца ње со ци јал не по ли ти ке ко ја 
сма њу је  уче шће еко ном ске пат ње у са вре ме ном дру штву11). 

У ци љу раз гра ни че ња на ве де на два при сту па, али пре вас ход-
но и раз у ме ва ња на че ла по мир љи ве кри ми но ло ги је, Ha gan12), је на-
вео основ не ка рак те ри сти ке mainstream кри ми но ло ги је, ко је ујед-
но сма тра и огра ни ча ва ју ћим за аде кват но, об у хват но и одр жи во 
ре ша ва ње про бле ма ти ке кри ми на ла. Те ка рак те ри сти ке су сле де ће:

9) John F. Wo zni ak, „Po verty and Pe a ce ma king Cri mi no logy: Beyond Ma in stre am Cri mi no-
logy’’, Cri ti cal  Cri mi no logy 16, 2008, pp. 209–223

10) J. Ko zol, „Sa va ge ine qu a li ti es: Chil dren in Ame ri ca’s scho ols’’, New York: Crown, 1991.

11) John F. Wo zni ak, „Po verty and Pe a ce ma king Cri mi no logy: Beyond Ma in stre am Cri mi no-
logy’’, Cri ti cal  Cri mi no lo gist 16, 2008. стр. 209

12) F. E.  Ha gan, „In tro duc tion to cri mi no logy: The o ri es, met hods, and cri mi nal be ha vi or’’, (5th 
ed.), Bel mont, CA: Wad sworth Thom son, 2002.
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а) ста вља ње ак цен та на кри ми нал но по на ша ње, пре не го на 
кри ми на ли за ци ју по на ша ња;

б) ре спект пре ма дру штве ним ин сти ту ци ја ма уз ли бе рал ни 
оп ти ми зам у по гле ду ре форм ских ме ра;

в) уме ре ни пе си ми зам у по гле ду са вр ше но сти кри вич но-
суд ског си сте ма, али уз спрем ност да се де лу је у окви ру 
ус по ста вље ног дру штве ног по рет ка;

г) за сту па ње про це са ре ха би ли та ци је осу ђе ни ка и њи хо вог 
при ви ка ва ња на sta tus quo.

Ha gan, као ал тер на ти ву из не том,  на во ди  ста во ве за ступ ни ка 
peacemaking кри ми но ло ги је, а ко ји се огле да ју у сле де ћем:

а) Кри ми нал је об лик по на ша ња, че шће при су тан ме ђу „ни-
жим’’ сло је ви ма дру штва, при че му та кав дру штве ни по-
ло жај ни је де тер ми нан та, не го на мет ну та окол ност за 
раз вој кри ми но ге ног по на ша ња;

б) Моћ ни је дру штве не гру пе кон тро ли шу ни во кри ми на ла, 
у ци љу за шти те соп стве них ин те ре са;

в) Мо дел кон фли ка та бо ље об ја шња ва кри ми на ли за ци ју 
као про цес, не го мо дел кон цен зу са.

За ступ ни ци кри тич не (critical) кри ми но ло ги је, чи ји је по-
мир љи ва кри ми но ло ги ја део, по све ће ни су те о ри ји кон струк ци је 
ко ја, по њи ма, пру жа бо ље кон цеп ту ал не алат ке и ин стру мен те за 
раз у ме ва ње оно га што се де ша ва и шта би се мо гло до го ди ти, уз 
усме ре ност на зах те ве за по зи тив ним про ме на ма у дру штву и дру-
штве ној прав ди. По ред на ве де них ауто ра, зна ча јан до при нос раз-
во ју кон цеп та и те о ри је по мир љи ве кри ми но ло ги је дао је и Qu in-
ney13) кроз број не ра до ве.

НАСИЉЕУСРБИЈИИКОНЦЕПТ
„ПОМИРЉИВЕКРИМИНОЛОГИЈЕ’’

С об зи ром на спе ци фич но сти у ко ји ма  гра ђа ни Ср би је жи ве 
по след њих де це ни ја, а ко је ка рак те ри шу из ме не иде о ло шких вред-
но сти, по ли тич ког уре ђе ња, на че ла еко ном ске по ли ти ке, уз део ба-
га жа (ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног) услед  рат них де ша ва ња, ис-
тра жи ва ње и раз у ме ва ње со цио-еко ном ског по ло жа ја по је ди на ца и 
узроч но-по сле дич не ве зе са ис по ља ва њем на си ља и кри ми на ла, а 
у ци љу уна пре ђе ња све у куп ног ни воа си гур но сти и без бед но сти, 

13) R. Qu in ney, „The the ory and prac ti ce of pe a ce ma king in the de ve lop ment of ra di cal cri mi no-
logy’’, The Cri ti cal Cri mi no lo gist 5, 1989.
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мо жда се бо ље мо же на чи ни ти из пер спек ти ве peacemaking кри-
ми но ло ги је. 

Циљиметодологијарада

Је дан од ци ље ва овог ра да је сте ана ли за сто па раз ли чи тих 
об ли ка кри ми на ла, у од но су на вла да ју ће со цио-еко ном ске окол-
но сти у дру штву, а у свр хе пре по ру ка за по бољ ша ње без бед но сног 
кон цеп та и  по ли ти ке др жа ве у од но су на пре по зна те фе но ме не и 
њи хо ву при сут ност и ути цај на дру штво. С об зи ром на ова ко де-
фи ни са не ци ље ве, сма тра мо да је ода бир на че ла по мир љи ве кри-
ми но ло ги је аде ква тан за раз у ме ва ње и об ја шње ње ме ђу од но са со-
цио-еко ном ских при ли ка у дру штву и раз ли чи тих об ли ка на си ља. 
Све сно смо ана ли зу кри ми на ла све ли на по дат ке о раз ли чи тим об-
ли ци ма кри вич но-прав но санк ци о ни са ног на си ља, по пут на си ља у 
по ро ди ци, зло ста вља ња жи во ти ња и са мо у би ства (као сво је вр сни 
вид екс трем ног на си ља пре ма соп стве ном ин те гри те ту и жи во ту), 
јер ове по јав не об ли ке, а има ју ћи у ви ду  и раз ли чи те пси хо ло шке 
те о ри је, ка рак те ри ше фру стра ци ја и по рив ко ји мо же, а не мо ра 
би ти свој ствен дру гим ин кри ми ни шу ћим ак ти ма (по пут  ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла, от ми ца, уби ста ва и слич ног). У овом ра ду би ће 
ана ли зи ра ни и об ја шње ни зва нич ни по да ци над ле жних др жав них 
ор га на о из вр ше ним кри вич ним де ли ма (по да ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва), као и по да ци о ма кро е ко ном ским по ка за те-
љи ма (Ми ни стар ство фи нан си ја). За да так ана ли зе зва нич них до ку-
ме на та Ре пу бли ке Ср би је из обла сти без бед но сти, као и прет ход но 
опи са них вр ста по да та ка, има за циљ да ука же на евен ту ал ну по-
тре бу ре ви зи је стра те шких до ку ме на та и си стем ског уре ђе ња по-
ли ти ке, по сло ва и су бје ка та без бед но сти.

Има ју ћи из не то у ви ду, при ме на на че ла peacemaking кри ми-
но ло ги је, има за циљ да раз у ме дру штве не окол но сти и ка рак те ри-
сти ке у ко ји ма су на ста ли и раз ви ја ли се   на ве де ни об ли ци на си-
ља, као  и да пре по зна на чи не за пре ва зи ла же ње про бле ма у са мом 
дру штву и др жа ви, а не да, по пут по је ди них за ступ ни ка  кла сич не 
кри ми но ло ги је, на си ље и кри ми нал пре по зна као од ред ни цу од ре-
ђе них (мар ги на ли зо ва них) дру штве них гру па и по је ди на ца и да ис-
кљу чи во уну тар струк ту ре њи хо вих лич но сти исто вре ме но тра жи 
и мо тив  и на чин за не у тра ли са ње кри ми нал ног по ри ва.
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БезбедноснастратегијаРепублике
Србије–политикаипракса

Про кла мо ва ном по ли ти ком, као и Стра те ги јом на ци о нал не 
без бед но сти14), на ша зе мља про мо ви ше ак тив но сти у прав цу ре-
фор ме сек то ра без бед но сти, са рад ње са ме ђу на род ним без бед но-
сним ор га ни за ци ја ма, пре свих Парт нер ством за мир. У на ве де ној 
Стра те ги ји као основ ни без бед но сни иза зо ви на ве де ни су, из ме-
ђу оста лих: опа сност од ору жа не агре си је, се па ра ти стич ке те жње, 
ору жа на по бу на, те ро ри зам, про ли фе ра ци ја оруж ја за ма сов но уни-
ште ње, ор га ни зо ва ни кри ми нал, али и про бле ми еко ном ског раз во-
ја, нар ко ма ни ја, де струк тив но де ло ва ње вер ских сек ти. Угро жа ва-
ње јав ног ре да и ми ра и раз ли чи ти об ли ци на си ља и кла сич них 
ви до ва кри ми на ла, у овом сег мен ту Стра те ги је ни су де цид но на ве-
де ни. Ипак, пре гле дом ра зно вр сно сти опа сно сти ко је је Стра те ги ја 
де фи ни са ла, мо же се уочи ти из ве сна те жња да се без бед ност са гле-
да на ши ри на чин (дру га чи ји од кон це па та вој не без бед но сти, на 
при мер), ко ји у мно гим тач ка ма мо же тан ге ти ра ти и кон цепт ху ма-
не без бед но сти. Ка ко на ве де на Стра те ги ја као ин те ре се у обла сти 
на ци о нал не без бед но сти ви ди очу ва ње су ве ре ни те та и ин те гри те-
та, раз вој ме ђу на род ног по рет ка, али и за шти ту жи вот не сре ди не 
и еко ном ски раз вој, а што су тен ден ци је и опи са ног са вре ме ног 
без бед но сног кон цеп та, ми шље ња смо да кровне, стра те шке до-
ку мен те ко ји об у хва тјуа та ко ра знов ср не об ли ке угро жа ва ња без-
бед но сти и ме ре за очу ва ње исте, не мо же из ра ђи ва ти и до но си ти 
Ми ни стар ство од бра не, што је слу чај са на ве де ном Стра те ги јом. 
Уко ли ко се же ли по сти ћи же ље ни ни во на ци о нал не без бед но сти, 
али исто вре ме но и со цио-еко ном ска ста бил ност у дру штву и по-
бољ ша ти по ло жај по је дин ца у за јед ни ци, до ку мен те по пут стра-
те ги је тре ба ла би из ра ђи ва ти и до но си ти Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 
ко ја сво јим устав ним пра ви ма, ак тив но сти ма и струч ним те ли ма, 
сва ка ко мо же на об у хват ни ји и струк ту и са ни ји на чин де фи ни са ти 
и уоб ли чи ти по ли ти ку у обла сти спољ не и уну тра шње без бед но-
сти, као и си гур но сти по је дин ца.

Чи ње ни ца да Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти не опи су је 
или не до вољ но ак цен ту је про бле ма ти ку на си ља и др жав них си сте-
ма и слу жби ко ји мо гу има ти зна чај ну уло гу у пре вен ци ји ова квих 
об ли ка кри ми нал ног де ло ва ња, на во ди на за кљу чак да је кон цепт 
без бед но сти и при ступ уну тра шњим про бле ми ма и иза зо ви ма по-
треб но са гле да ти из дру га чи је пер спек ти ве, ко ја упра во мо же би ти 
и кон цеп ци ја по мир љи ве кри ми но ло ги је.

14) „Слу жбе ни гла сник РС’’ 88/2009
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У де лу ра да ко ји сле ди, ана ли зи ра ће мо зва нич не по дат ке и 
по ка за те ље о из вр ше ним спе ци фич ним кри вич ним де ли ма на си-
ља и ак ти ма са мо у би ста ва, за пе ри од 2009-2011. го ди на и ста ви-
ти их у кон текст та да ва же ћих со цио-еко ном ских па ра ме та ра. Сви 
предствље ни по да ци део су зва нич них из ве шта ја и ста ти сти ка Ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва са јед не и Ми ни стар ства фи нан-
си ја, са дру ге стра не. 

Кри вич но де ло „уби ја ње и зло ста вља ње жи во ти ња’’ у пе ри-
о ду 2009-2011. го ди на бе ле жи бла ги тренд ра ста из вр ше них де ла 
и то: 1) у 2009. го ди ни 86 кри вич них де ла; 2) у 2010. го ди ни 130 
и 3) у 2011. го ди ни 135 кри вич них де ла. Сли чан  тренд по ка зу је и 
ана ли за кри вич ног де ла на си ља у по ро ди ци: 1) у 2009. го ди ни 3488 
кри вич них де ла; 2) у 2010. го ди ни 3765 и 3) у 2011. го ди ни 3349 
кри вич них де ла. У слу ча ју са мо у би ста ва, у 2009. го ди ни по чи ње но 
их је 1380, у 2011. го ди ни 1226, а у 2011. го ди ни 1311. Основ ни по-
ка за те љи со цио-еко ном ских па ра ме та ра ко ји су ка рак те ри са ли ста-
ње у Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду 2009-2011. го ди не, по ка зу ју да 
се на ша зе мља, су о ча ва ју ћи се са по сле ди ца ма ка ко уну тра шњих 
про це са тран зи ци је, та ко и ути ца ји ма „свет ске еко ном ске кри зе’’, 
кон ти ну и ра но су о ча ва ла са ин фла тор ним иза зо ви ма и по ра стом 
бро ја не за по сле них. У 2009. го ди ни ин фла ци ја је из но си ла 6,6%, 
број за по сле них у од но су на прет ход ну го ди ну опао је за 5,5%  и 
сто па не за по сле но сти из но си ла је 28,2%. У 2010. го ди ни на ве де ни 
по ка за те љи су се по гор ша ли – ин фла ци ја је из но си ла 10,3%, а не-
за по сле ност 29,2%. У 2011. го ди ни по ка за те љи су би ли сле де ћи: 
ин фла ци ја је из но си ла 6,9%, а не за по сле ност је уве ћа на за 2,89% 
. Упо ред ном ана ли зом из не тих по да та ка о из вр ше ним кри вич ним 
де ли ма са јед не стра не и ма кро е ко ном ским по ка за те љи ма, са дру ге 
стра не, мо же се уочи ти да је 2010. го ди на би ла раз до бље до дат ног 
по гор ша ња со цио-еко ном ског ста ња у на шој зе мљи и исто вре ме но 
пе ри од у ко јем је до шло и до из ве сног по ве ћа ња бро ја изрв ше них 
раз ли чи тих об ли ка кри вич них де ла, при че му се, сва ка ко ово мо же 
по сма тра ти као изо ло ва на чи ње ни ца, а не за кљу чак ко ји се мо же и 
мо ра при ме ни ти на све дру ге вре мен ске пе ри о де и не га тив не окол-
но сти ко је су се у њи ма од и гра ле. Сва ка ко да не по вољ ни ма кро е ко-
ном ски по ка за те љи и све те жи усло ви жи во та и ра да не мо гу би ти 
ис кљу чи ви узрок кри ми нал ног по на ша ња, али се ове чи ње ни це не 
мо гу за не ма ри ти или узе ти у об зир као са мо јед на од ва ри ја бли 
у ис тра жи ва њу фе но ме на на си ља. Из не ти по да ци по ка зу ју да је у 
2009. го ди ни про сеч но из вр ше но 9,78 кри вич них де ла на си ља у 
по ро ди ци и уби ја ња/зло ста вља ња жи во ти ња, у 2010. го ди ни про-
сеч но 10,66, а у 2011. го ди ни про сеч но 9,53 на ве де них кри вич них 
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де ла. За исти вре мен ски пе ри од про сеч но је, у то ку јед не го ди не 
из вр ше но 3,57 са мо у би ста ва у то ку јед ног да на. У 2012. го ди ни из-
вр ше но је укуп но 59 кри вич них де ла уби ста ва, 46 кри вич них де ла 
те шког уби ства и 3657 кри вич них де ла на си ља у по ро ди ци, од но-
сно 0,28 уби ста ва и те шких уби ста ва у јед ном да ну и 10,01 кри-
вич них де ла на си ља у по ро ди ци. Та ко ђе, на ве де не број ке по ка зу ју 
да ови об ли ци на си ља, као и де ла са мо у би ста ва или по ку ша ја са-
мо у би ста ва, при ли ком де фи ни са ња иза зо ва на ци о нал не без бед но-
сти мо ра ју за вре ђи ва ти мно го ве ћу па жњу и по зор ност и ак тив ност 
над ле жних ор га на и уста но ва, али и ре де фи ни са ње уло ге и зна ча ја 
по је ди них су бје ка та, пр вен стве но из обла сти обра зо ва ња, со ци јал-
не за шти те и ре ха би ли та ци је. 

Не ула зе ћи у вред но сне и прав не ква ли фи ка ци је нав де них 
кри вич них де ла и то у  од но су на по чи ни о це и жр тве, јед но ста ван 
пре глед по да та ка на ве де них у прет ход ном де лу ра да, по ка зу је раз-
ме ре по је ди них об ли ка кри ми на ла, а ко ји Стра те ги јом на ци о нал не 
без бед но сти ни су ме ђу при о ри тет ним чи ни о ци ма угро жа ва ња.

Из свих прет ход но на ве де них ана ли за и не до ста та ка, сма-
тра мо да је при ступ кла сич не кри ми но ло ги је нео д го ва ра ју ћи, из 
раз ло га што по чи ва на на че ли ма пот пу ног  ува жа ва ња и не кри-
тич но сти пре ма ус по ста вље ном кри вич но-прав ном и суд ском си-
сте му, стра те шкој ори јен та ци ји и по ли ти ци др жа ве у од но су на 
пре вен ци ју кри ми на ла, ме ра ма по ди за ња без бед но сне кул ту ре и 
по бољ ша ња све оп штих жи вот них и рад них усло ва. Кла сич ни кри-
ми но ло шки при ступ, ка ко ис ти чу ње му опо зит ни ауто ри, кри ви цу 
за кри ми нал но по на ша ње ве зу је го то во ис кљу чи во за са мог из вр-
ши о ца (или из вр ши о це), а от кри ва ју ћи мо ти ве и узро ке за чи ње-
ње да тог кри вич ног де ла, ра све тља ва ју ћи фо рен зич ке чи ње ни це и 
до ка зе и про це су и ра ју ћи оп ту же ног, др жав ни си стем у пот пу но-
сти ис цр пљу је и окон ча ва сво је ан га жо ва ње. Са гле да ва ње ши рег – 
дру штве ног – кон тек ста, при ли ком раз ја шња ва ња мо ти ва и узро ка 
кри ми нал ног ак та, у кла сич ној кри ми но ло ги ји, че сто оста је из ван 
за ин тер со ва но сти и ре ал не ан га жо ва но сти над ле жних су бје ка та. 
Ти ме ис тра жи ва ње и по бољ ша ње све у куп них дру штве них окол но-
сти у ко ји ма љу ди жи ве, оста је ак тив ност си стем ски и ре сурс но 
не до вољ но по др жа на, иако је за пра во од ви тал ног зна ча ја за пре-
вен ци ју де ви јант них по на ша ња, по сти за ње ста бил но сти у дру штву 
и по бољ ша ње све у куп не без бед но сти др жа ве.
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ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊАИПРЕПОРУКЕ

Ана ли за по да та ка о бро ју из вр ше них ра ли чи тих об ли ка на-
си ља и са мо у би ста ва, по ка зу је да је нај ве ћи број њих по чи њен на 
те ри то ри ји бе о гра да, Но вог Са да и Пан че ва, док је нај ма ње на ве-
де них ака та по чи ње но у Но вом Па за ру, За је ча ру и При је по љу. Овај 
по да так не не ги ра зна чај си ро ма штва као мо ти ви шу ћег фак то ра, 
већ упра во ука зу је да је кри ми нал, уко ли ко се же ли ми ни ми зи ра ти 
или не у тра ли са ти,  по треб но са гле да ти кроз ши ри дру штве ни кон-
текст и вла да ју ће окол но сти. Упра во из не те чи ње ни це ука зу ју да  
от кри ва ње и ре ги стро ва ње кри вич них де ла на си ља, за ви си ка ко од 
со цио-еко ном ског ста ту са по је ди на ца, та ко и од тра ди ци о нал них 
вред но сти, дру штве них нор ми и дру штве не све сти, ко ји мо гу би-
ти огра ни ча ва ју ћи фак тор за при ја ву на си ља и под но ше ње ту жбе. 
Др жав ни си стем ко ји ни је до вољ но струк ту и сан и јак да пру жи 
по др шку не са мо жр тва ма, већ и по тен ци јал ним на сил ни ци ма пре 
из вр ше ња кри вич ног де ла, чи ни да зна чај број љу ди не за до вољ-
них соп стве ним ста ту сом, ква ли те том жи во та или чи ње ни цом да 
при па да не кој од мар ги на ли зо ва них гру па, бу де не до вољ но пре по-
знат и укљу чен у на по ре и ак тив но сти ин сти ту ци ја на по бољ ша њу 
њи хо вих жи вот них усло ва, њи хо вом пси хич ком и мо рал ном осна-
жи ва њу, ин клу зи ји, а што све во ди и пре вен ци ји по тен ци јал ног на-
сил ног по на ша ња и зло чи на. 

У ци љу са гле да ва ња мо гућ но сти им пле мен та ци је са вре ме-
них без бед но сних кон це па та – кон цеп та ху ма не без бед но сти у на-
шој зе мљи и ре ви ди ра ња прак се пре вен ци је кри ми на ла, сма тра мо 
да је на ве де ну про бле ма ти ку свр сис ход но са гле да ти са по зи ци ја 
по мир љи ве кри ми но ло ги је. По мир љи ва кри ми но ло ги ја у свр хе де-
фи ни са ња на чи на, ме ра су бје ка та и ре сур са по треб них за ре ви зи ју 
и  по бољ ша ње ста ња и вла да ју ћих окол но сти, ну ди мо дел та ко зва-
не peacemakingпи ра ми де, ко ја пу тем на уч но-те о риј ских до стиг ну-
ћа и са зна ња тре ба да до ве де до раз во ја ин клу зив не по ли ти ке ко ја 
ће осна жи ти све по је дин це и да ти им мо гућ ност да упра вља ју сво-
јом суд би ном.15) Peacemakingпи ра ми да сво ја упут ства ори јен ти ше 
пре све га ка кри вич но-про це сном и суд ском си сте му и да је пре по-
ру ке за про ме ну на че ла, по ли ти ке и ме ра у њи хо вом ра ду. На ве де на 
упут ства огле да ју се у сле де ћем:

а) сви об ли ци дис кри ми на ци је мо ра ју, у ду ху peacemaking
кри ми но ло ги је, на ћи по мир љи ва и не на сил на ре ше ња у 
окви ру кри вич них за ко на,

15) J. R. Ful ler,  „Cri mi nal ju sti ce: A pe a ce ma king per spec ti ve’’, Bo ston, MA: Allyn and Ba con, 
1998. 
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б) у кре и ра њу прав них нор ми и ус по ста вља њу пра во суд ног 
си сте ма мо ра ју уче ство ва ти све за ин те ре со ва не стра не,

в) ре ша ва ње про бле ма и ус по ста вља ње прав них нор ми  мо-
ра би ти кон ци пи ра но на на чин да исти бу ду при хва тљи-
ви и при мен љи ви у раз ли чи тим вре ме ни ма и на раз ли-
чи тим ме сти ма,

г) из бе га ва ње ре стрик тив ног ка жња ва ња ка да год је то мо-
гу ће и при ме на ко рек тив них и ре со ци ја ли зу ју ћих ме ра.

Ка ко је циљ ово га ра да да пред ло жи прав це ко ји ма се мо гу 
по бољ ша ти ин сти ту ци о нал ни окви ри и ме ре у бор би про тив де-
сти му ли шу ћих дру штве них фак то ра и кри ми на ли за ци је од ре ђе-
них дру штве них гру па и по је ди на ца, осло ни ће мо се на основ не 
по став ке peacemakingпи ра ми де и при ла го ди ти их без бед но сним 
и дру штве ним иза зо ви ма на ше зе мље. У том сми слу, peacemaking
пи ра ми да пре вен ци је дру штве них окол но сти на си ља, мо же се кон-
ци пи ра ти на сле де ћи на чин:

а)  про мо ци ју ан ти ди скри ми на тор ног по на ша ња и људ ских 
пра ва мо ра ју не дво сми сле но, уса гла ше но и кон ти ну и ра но вр ши ти 
сви пред став ни ци вла сти, као и по ли тич ке, обра зов не и кул тур не 
ели те у зе мљи,

б) по је дин ци, мар ги на ли зо ва не и вул не ра бил не гру пе, као 
исто вре ме ни су бјек ти и објек ти без бед но сне по ли ти ке, мо ра ју би-
ти укљу че ни у кре и ра ње си сте ма со ци јал не и еко ном ске по ли ти ке, 
ко ја ће им би ти ра зу мљи ва, до ступ на и свр сис ход на,

в) пра ва из обла сти жи во та, ра да, обра зо ва ња, здрав стве не и 
со ци јал не за шти те и лич не без бед но сти мо ра ју би ти де фи ни са на и 
за кон ски уре ђе на на на чин да осли ка ва ју и ува жа ва ју све (шти ће-
не) вред но сти лич но сти, дру штва и др жа ве, да су као та кве плод 
кон сен зу са свих ре ле вант них др жав них и дру штве них чи ни ла ца, 
ин сти ту ци ја и пред став ни ка дру штве них гру па, чи ме се оте жа ва 
или чак оне мо гу ћа ва њи хо ва из ме на у од но су на по ли тич ке про-
ме не у зе мљи,

г) осна жи ва ње ре сур са си сте ма обра зо ва ња, здрав стве не и 
со ци јал не за шти те, а у ци љу што не по сред ни јег и аде кват ни јег ра-
да са по је дин ци ма и дру штве ним гру па ма и пра во вре ме ног пре по-
зна ва ња и пре вен ци је ри зич них по ја ва и ано ми ја ко је мо гу во ди ти 
кри ми но ге ном по на ша њу, као и оја ча ва ње си сте ма по др шке жр тва-
ма на си ља и по др шке бив шим осу ђе ни ци ма у ре со ци ја ли за ци ји.

На ве де не ме ре, уз кон ти ну и ра но по бољ ша ње со цио-еко ном-
ских па ра ме та ра др жав не по ли ти ке, мо гу во ди ти осна жи ва њу и ко-
хе зи ји це ло куп ног дру штва, у ко ме би  и по је дин ци осе ћа ли ве ћи 
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сте пен лич не си гур но сти и пре по зна ли  мо гућ но сти да по бољ ша ју 
ква ли тет жи во та, а што у ко нач ном во ди бо љој кон тро ли, ми ни ми-
зи ра њу и упра вља њу ри зи ци ма на сил ног по на ша ња и на ру ша ва ња 
без бед но сти у за јед ни ци.
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SOCIALCONDITIONSOFVIOLENCE–
POSSIBILITYFORUSING„PEACEMAKING’’

CRIMINOLOGYCONCEPT

Resume
Dis sa tis fac tion with in di vi dual’s own li ving and/or wor king con-

di ti ons ca u sing for per sons to act ir ra ti o nal, risky, even de spe ra te, for 
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the pur po se of ma king the ir li ving stan dard bet ter. By this kind of ac ting, 
so me pe o ple be co me vic tims of cri me, whi le ot hers be co me cri mi nals. 
At both ca ses, sta te and so ci ety se cu rity fa ce se ri o us chal len ges. Hu man 
se cu rity, as mo dern con cept, for its fo cus has in di vi dual and all aspects 
im por tant for his li fe qu a lity. Wo zni ak, Ha gan, Qu in ney and ot her re-
pre sen ta ti ves of ‘’pe a ce ma king’’ cri mi no logy, con si der that ‘’clas sic’’ 
cri mi no logy tre at po verty and ot her un fa vo ra ble so cial cir cum stan ces 
as one of va ri a ble at mul ti va ri a te analysis of cri me is su es. Re pre sen ta-
ti ves of ‘’cri ti cal’’ cri mi no logy, which ‘’pe a ce ma king’’ cri mi no logy is 
the part, are de di ca ted to the con struc tion the ory which they con si der as 
so ur ce of bet ter con cep tual to ols and in stru ments for un der stan ding of 
ac tual con di ti ons and things that may hap pen, con cur rently fo cu sing on 
de mands for po si ti ve chan ges at so ci ety and so cial ju sti ce. The ob jec ti-
ve of this ar tic le is the analysis of pos si bi lity for im ple men ting ‘’pe a ce-
ma king’’ cri mi no logy re fe ren ces for pur po se of se cu rity po licy’s re vi ew 
and ma king stron ger fol lo wing ba sis of any so ci ety: eco nomy, edu ca-
tion, he alth and so cial pro tec tion. The im ple men ta tion of men ti o ned 
cri mi no logy con cept, sho uld help im pro ving the qu a lity of li fe, as  con-
ti nu o us me a su re  for cri me pre ven ting. At this ar tic le we analyzed and 
ex pla i ned of fi cial da ta pro vi ded by Ser bia’s in sti tu ti ons, which show 
num ber of exe cu ted cri mi nal acts (Mi ni stry of in ter i or’s da ta) as well 
as mac ro e co mic da ta (Mi ni stry of fi nan ce and eco nomy). All da ta are 
col lec ted and pre sen ted for pe riod year 2009-2011. As sug ge sti ons for 
di rec ti ons thro ugh which in sti tu ti o nal fra me works and me a su res aga-
inst de ter rent so cial fac tors can be im pro ved, relying to ‘’pe a ce ma king’’ 
cri mi no logy re fe ren ces, we re com men ded fol lo wing:

a) An ti-di scri mi na tion be ha vi or and hu man rights ha ve to be 
une qu i vo cally, co or di na tely and con ti nu o usly pro mo ted by 
aut ho ri ti es’ re pre sen ta ti ves as well as po li ti cal, edu ca ti o nal 
and cul tu ral eli te at the Sta te;

b) In di vi du als, mar gi na li zed and vul ne ra ble gro ups as su bjects 
and ob jects of se cu rity po licy, ha ve to be in vol ved in to pro-
cess of cre a ting so cial and eco no mic system po li ci es, which 
sho uld be un der stan da ble, ava i la ble and me a ning ful for 
them;

c) Rights at area of li ving, wor king, edu ca tion, he alth and so-
cial pro tec tion and per so nal se cu rity ha ve to be de fi ned and 
re gu la ted by laws and it ha ve to be do ne in the way which 
will re pre sent and re spect all (pro tec ted) va lu es of per sons, 
so ci ety and sta te, tho se rights sho uld be the re sult of all sta-
tes’, so ci ety’s, in sti tu ti ons’ and so cial gro ups’  re le vant pre-
sen ters, which chan ging of tho se right ma ke har der or even 
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im pos si ble as con se qu en ce of the po li ti cal chan ges at the 
co un try;

d) Re so ur ces of edu ca ti o nal, he alth and so cial pro tec tion sys-
tems sho uld ma ke stron ger for the aim of mo re im me di a te 
and ade qu a te wor king with in di vi du als and so cial gro ups as 
well as promptly re cog ni zing and pre ven ting risks and ano-
mi es that co uld lead to cri mi nal be ha vi or, system for sup por-
ting vic tims of vi o len ce and system for sup por ting for mer 
con victs’ re set tle ment sho uld al so be ma de stron ger.

Key words: vi o len ce, se cu rity, so ci ety, con cept, pe a ce ma king cri mi no logy, 
stra tegy

* Овај рад је примљен 15. априла 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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