
УДК: 
351.74/.76+355.02(049.3)

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXV) XII, vol=35
Бр. 1 / 2013.
стр. 339-344.

- 339 -

  

- 339 -

Душан Гујаничић

Др Ра до слав Га ћи но вић, ,,Без бед но сна функ ци ја 
др жа ве’’, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2012, 

339 стра на
У из да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је је не дав но иза шла 

књи га под на зи вом ,,Без бед но сна функ ци ја др жа ве’’ ауто ра др Ра-
до сла ва Га ћи но ви ћа у скло пу про јек та Ми ни стар ства про све те и 
на у ке ,,Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти-
ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја.’’

Ако је ,,рат отац свих ства ри’’ као што ка же Хе ра клит, он да 
се мо же ре ћи да је по сто ја ње ове мо но гра фи је оправ да но. Аутор 
ко ји се ду жи низ го ди на ба ви овим фе но ме ном се упу стио у јед ну 
све о бу хват ну ана ли зу пој ма без бед но сти ко ји је уткан у са ме те-
ме ље сва ке са вре ме не (и не са мо са вре ме не) др жа ве. С об зи ром на 
ви ше слој ност овог пој ма ја сно је да не по сто ји јед на, на свет ском 
ни воу оп ште при хва ће на де фи ни ци ја без бед но сти, по го то во има ју-
ћи у ви ду да оне укљу чу је и ,,мо рал не, иде о ло шке и нор ма тив не 
еле мен те’’ (стр. 12). На ве де на чи ње ни ца пак ни је спре чи ла ауто ра 
да на стра ни 14. сме ло из не се сво ју де фи ни ци ју без бед но сти, иако 
у на став ку сту ди је кон ста ту је да се ,,ње го во зна че ње до те ме ре 
про ши ру је да из да на у дан по ста је све о бу хват ни је’’ (стр. 55). 

С дру ге стра не, оп ште по зна та је чи ње ни ца да без бед но сна 
функ ци ја има сво ју пре вен тив ну и ре пре сив ну ком по нен ту, с тим 
што аутор не спор ну пред ност да је пре вен тив ној, где та ква функ ци-
ја ,,сво јим по сто ја њем пред ста вља ин стру мент од вра ћа ња од свих 
об ли ка и из во ре угро жа ва ња’’ (стр. 39). Др Га ћи но вић ло гич но сма-
тра да је без бед ност као по јам и вред ност не рас ки ди во по ве зан са 
прав ним по рет ком јед не зе мље. У осно ви је то сво је вр стан дво сме-
р ни од нос- с јед не стра не, без бед ност је је дан од са мих сту бо ва др-
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жав но-прав ног по рет ка, а с дру ге стра не пак, то је јед на од те мељ-
них вред но сти ко је шти ти по зи тив но пра во јед не зе мље.

Аутор та ко ђе у увод ном де лу сту ди је да је је дан за ни мљив 
исто риј ски пре глед раз во ја др жа ве, од пр вих ан тич ких па до са-
вре ме них, уз на гла сак на без бед но сни сег мент раз вит ка. У том 
кон тек сту, аутор на во ди је дан ин ди ка ти ван де таљ ко ји се од но си 
на пр ви у исто ри ји за бе ле жен ме ђу на род ни спо ра зум за кљу чен из-
ме ђу еги пат ског фа ра о на Рам зе са II и хе тит ског ца ра Ха ту ши ла у 
XI II ве ку п.н.е. Из на ве де ног про ве ја ва за кљу чак да то ком исто ри је 
др жа ве ни су при сту па ле учвр шћи ва њу без бед но сти на гло бал ном, 
свет ском ни воу, док је по ве зи ва ње у вој не са ве зе и ко а ли ци је ста-
ро мал те не као и сам свет. Тек у 20. ве ку на ста је ве ли ки пре о крет 
за вр шет ком нај ве ћег вој ног су ко ба ко ји је исто ри ја до та да по зна-
ва ла- Пр вог свет ског ра та. 

У том кон тек сту, ства ра ње Дру штва (Ли ге) на ро да је ви ше за-
ни мљи во и зна чај но са ста но ви шта уви ђа ња по тре бе на свет ском 
ни воу за ус по ста вља њем ко лек тив ног си сте ма без бед но сти у окви-
ру ко јег би се кон тро ли са ла упо тре ба си ле, не го што је оства ри ло 
не ке кон крет не ре зул та те на том пла ну, по го то во има ју ћи у ви ду 
да не ке од нај ве ћих свет ских си ла ту ни су ни кад (САД) или су пак 
ка сно при сту пи ле (Не мач ка, СССР).

Упе ча тљив пре о крет, па и сво је вр сна ини ци јал на ка пи сла за 
про ду бље но про у ча ва ње фе но ме на без бед но сти је ства ра ње Ор га-
ни за ци је ује ди ње них на ци ја (1945), као и ви ше де це ниј ски хлад ни 
рат ко ји је на сту пио из ме ђу иде о ло шки су прот ста вље них бло ко ва 
све до по чет ка ‘90-их го ди на. Аутор и сам кон ста ту је да се ,,без бед-
ност као на уч на ди сци пли на по сма тра тек у дру гој по ло ви ни XX 
ве ка’’ (стр. 91), а при том раз ма тра уну тра шњу без бед ност раз ла жу-
ћи је на три де ла: ин ди ви ду ал ну, со ци је тал ну (дру штве ну) и на ци-
о нал ну. Ши рој, па и струч ној јав но сти је сва ка ко нај бли жи тер мин 
на ци о нал не без бед но сти, ко ју је пр ви пут по ме нуо Вол тер Лип ман 
(Wal ter Lip pmann) 1943. у свом де лу ‘’U.S. Fo re ign Po licy’’. Од тог 
тре нут ка је ова син таг ма по ста ла пред мет из у ча ва ња ве ли ког бро ја 
струч них де ла, др жав них стра те ги ја, по ли тич ких про гра ма и сл. 
Из дво ји ли би смо ов де јед ну од де фи ни ци ја ко је аутор по ми ње а 
ко ју су да ли Бен ко виц (Ben ko witz) и Бе кет (Bac ket) пре ма ко ји ма је 
на ци о нал на без бед ност ,,спо соб ност др жа ве (на ци је) да сво је уну-
тра шње вред но сти за шти ти од спољ них опа сно сти’’ (стр. 114).
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По јам ин ди ви ду ал не без бед но сти, пак, је ба зи чан и као ка те го-
ри ја се по ја вљу је у мно гим зна чај ним де кла ра ци ја ма по чев од Де-
кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на (1789), па до Уни вер зал-
не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма (1948). С дру ге стра не, знат но 
не ис тра же ни ји је по јам со ци је тал не или дру штве не без бед но сти. 
Јед но од мо гу ћих од ре ђе ња је да су то ,,си ту а ци је ко је дру штво 
раз у ме, од но сно схва та као прет ња оно ме што се мо же на зва ти ње-
го вим иден ти те том’’ (стр. 118). Ова иде ја по чи ва на до не кле не-
ја сном раз два ја њу др жа ве и дру штва. На ауто ру је да кле оба ве за 
(као и на сви ма они ма ко ји се ба ве из у ча ва њем овог фе но ме на) да 
на уч но про ши ри овај кон цепт, по го то во има ју ћи у ви ду да он ,,ни је 
у те о риј ско-ис тра жи вач ком сми слу уоб ли чен, већ се раз ви ја по сте-
пе но’’ (стр. 118).

Да ље, срж ове сту ди је пре ста вља по је ди нач но про у ча ва ње су-
бје ка та си сте ма без бед но сти у јед ној др жа ви, а пре ма ауто ру то су: 
1) по ли ци ја, 2) вој ска, 3) оба ве штај не слу жбе, 4) ци вил на од бра на, 
5) ца рин ске слу жбе, 6) пра во суд ни и ин спек циј ски ор га ни.

Аутор зна чај ну па жњу по кла ња на пр вом ме сту по ли ци ји као 
јед ном од кључ них фак то ра без бед но сти у др жа ви. Ова ин сти ту ци-
ја свој убр за ни раз вој до жи вља ва у пе ри о ду ства ра ња и пу ног про-
цва та ве ли ких ап со лу ти стич ких мо нар хи ја (пре те жно XVII- XVI II 
век) са из ра же ним цен тра ли стич ким упра вља њем; у пр вом ре ду 
се од но си то на Фран цу ску. Вр ло ра но, по ред ,,кла сич не’’ по ли-
ци је чи ји је за да так пр вен стве но одр жа ва ње јав ног ре да и ми ра, 
ја вља се и тзв. по ли тич ка или тај на по ли ци ја чи ја се ,,основ на уло-
га сво ди ла на одр жа ва ње по сто је ћег по рет ка свим рас по ло жи вим 
сред стви ма при ну де пре ма чла но ви ма за јед ни це’’ (стр. 168). По-
ред то га, ва жно је по ме ну ти да по ред цен тра ли зо ва не фор ме по-
ли ци је ко ја се ја вља у окви ру ап со лут не мо нар хи је се у исто вре ме 
ја вља и не ка вр ста по ли циј ског ,,уста ва’’ у Фран цу ској. Очи глед-
но, аутор на во ди на за кљу чак да сла ва и моћ Лу ја XIV и оста лих 
фран цу ских ап со лу ти стич ких мо нар ха не би то ли ко ду го ве ко ви ма 
оп ста ја ла без по ли ци је (у раз ли чи тим об ли ци ма ор га ни зо ва не) као 
вр ло ја ког и не за ме њи вог сту ба пот по ре. Ме ђу тим, др Га ћи но вић 
се с пра вом освр ће на пу но зна че ње ре чи ,,по ли ци ја’’ ко је је мно-
го ши ре од оно га ко је углав ном да нас под ра зу ме ва мо, те би био 
,,нај бли жи зна че њу грч ке ре чи ,по ли те ја’, ко ја озна ча ва це ло куп но 
др жав но упра вља ње у ин те ре су др жа ве и гра ђа на...’’ (стр. 171), а 
у том екс тен зив ни јем зна че њу се узи ма ло и у Фран цу ској на ве де-
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ног пе ри о да. Освр ћу ћи се на по јам ,,по ли циј ске др жа ве’’ у че му 
је и на ша зе мља на жа лост има ла бо га то ис ку ство, аутор на во ди 
јед ну ин ди ка тив ну, а ми би смо ре кли и тач ну ми сао По ла Ва ле ри ја 
(Paul Valéry), фран цу ског књи жев ни ка, ко ји сма тра да је ,,по ли ци-
ја нај бо ља сли ка дру штва’’ (стр. 191). Тек по чев од 19. ве ка се из 
над ле жно сти по ли ци је из у зи ма ју не ка, за да на шње при ли ке ,,не-
стан дард на’’ овла шће ња управ не при ро де, а у том истом ве ку се и 
да је пр ва са вре ме на де фи ни ци ја по ли ци је (стр. 180-181). Аутор из-
ла га ње о по ли ци ји као без бед но сном чи ни о цу за кљу чу је да ва њем 
кла си фи ка ци је (5 мо де ла) на ци о нал них по ли ци ја ши ром све та у 
за ви сно сти од на чи на функ ци о ни са ња, тач ни је ре че но по ме ри ли-
ма цен тра ли за ци је и ко ор ди на ци је, као и на бра ја њем до брих стра-
на и не до ста та ка сва ког од њих. Ова по де ла по ред те о рет ског има 
и од ре ђен прак ти чан зна чај, јер про у ча ва о цу овог фе но ме на омо-
гу ћа ва пре глед ни ју сли ку по ли циј ске ин сти ту ци је у ве ли ком бро ју 
зе ма ља. 

По ред по ли ци је, др Ра до слав Га ћи но вић на нај ви ше ме сто по 
зна ча ју без бед но сних фак то ра ста вља ин сти ту ци ју вој ске. Оде-
љак о вој сци је по де љен на 5 под це ли на где се раз ма тра исто риј-
ски аспект раз во ја вој ске, за тим ње на дру штве на уло га, по том се 
го во ри о мо дер ној вој сци, и на кра ју о вој нич кој ети ци и зна ча-
ју прин ци па суб ор ди на ци је у вој ној ор га ни за ци ји. Кон ста ту је се 
да су ,,др жа ве ско ро до пред крај XX ве ка огра ни ча ва ле про блем 
на ци о нал не без бед но сти на вој на пи та ња и из во ди ле га пре све-
га у вој ним ак тив но сти ма’’, а при том и ука зу је на све ве ћу уло гу 
,,не вој них сред ста ва и ме ха ни за ма у без бед но сним де лат но сти ма’’ 
(стр. 122). Чи ни се да аутор, с об зи ром да на осно ву свог ра ни-
јег про фе си о нал ни ог ис ку ства до бро по зна је вој ну сре ди ну, у овом 
сег мен ту ма те ри је из но си нај ди рект ни је ста во ве и за кључ ке. Та ко 
на при мер го во ре ћи о кон цеп ту оп ште на род не од бра не као sui ge-
ne ris док три ни со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ис ти че да, без об зи ра 
на ње го ву тре нут ну за по ста вље ност и не ак ту ел ност, он је ,,и да ље 
је ди но ре ше ње у од бра ни ма лих зе ма ља од на па да моћ ни јег и ја-
чег про тив ни ка’’ (стр. 227). Ме ђу тим, иако до бро по зна је си стем 
од бра не бив ше СФРЈ и до не кле има раз у ме ва ња за ње гов кон цепт, 
аутор ипак не ро бу је иде о ло шким дог ма ма што се ви ди по ње го вој 
кри ти ци кон цеп та те ри то ри јал не од бра не ко ји је на стао као при-
ме на марк си стич ке иде је о на о ру жа ном на ро ду. Он сма тра да de 
fac to оса мо ста ље не од са ве зних вла сти ре пу блич ке те ри то ри јал не 
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од бра не у зо ру рас па да бив ше СФРЈ су на те ре ну пре суд но до при-
не ле раз би ја њу бив ше др жа ве, као не фор мал но за о кру же не на ци-
о нал не вој ске.

По ред то га, аутор има ју ћи у ви ду но ве тен ден ци је у окви ру ме-
ђу на род них од но са по чет ком 21. ве ка ис ти че да вре ме кла сич них 
ме ђу др жав них ра то ва по ла ко про ла зи, а да на њи хо во ме сто сту-
па ју све ви ше уну тар др жав ни су ко би. То ло гич но пред са вре ме не 
ору жа не сна ге ста вља пред но ве за дат ке у сми слу де ли мич не мо ди-
фи ка ци је не ких аспе ка та ње ног де ло ва ња. Стро го ре а ли сти чан по-
глед ауто ра на вој ну функ ци ју се огле да и кроз, ре ци мо, раз ма тра-
ње вој не ети ке за ко ју ка же да је ,,пе си ми стич ка, ко лек ти ви стич ка, 
скло на исто ри ји, скло на си ли, на ци о на ли стич ка... кон зер ва тив на’’ 
(стр. 257). 

Ко ли ки зна чај аутор при да је вој ном аспек ту без бед но сти др-
жа ве и дру штва ви ди се и из ње го ве тврд ње да ,,вој на без бед ност 
др жа ве мо ра би ти на пр вом ме сту. Мо рал ни ци ље ви и иде о ло шке 
те жње не сме ју би ти оства ри ва ни на ра чун без бед но сти’’ (стр. 251). 
Још јед ном ње гов ре а ли сти чан при лаз до ла зи ов де до из ра жа ја.

Не што ма њу па жњу др Га ћи но вић по кла ња оста лим чи ни о ци-
ма без бед но сти, не спо ре ћи уз то њи хов зна чај, ма да за не ке од 
њих, као што су ре ци мо оба ве штај не слу жбе кон ста ту је да је ту 
,,на у ка скром но при сут на’’ (стр. 263). Уз то, иден ти чан пе ри од је 
ре ле ван тан за на ста нак ових слу жби као и за вој ску и по ли ци ју- то 
је епо ха ка пи та ли зма и ства ра ње ја ких др жа ва. Њи хо ва де лат ност 
се мо же по сма тра ти кроз три сег мен та: оба ве штај ну, кон тра о ба ве-
штај ну и суб вер зив ну. С дру ге стра не, код ци вил не од бра не ис ти че 
да не по сто ји је дин стве на де фи ни ци ја овог пој ма, иако је ре гу ли са-
на же нев ским кон вен ци ја ма из 1949.

На кра ју, као за кљу чак би смо ис та кли да је де ло ауто ра Ра до-
сла ва Га ћи но ви ћа ,,Без бед но сна функ ци ја др жа ве’’ јед но ко ри сно 
шти во за струч ну и ла ич ку јав ност ко ја да је је дан ко рек тан пре глед 
основ них те о риј ских по став ки пој ма без бед но сти, као и глав них 
чи ни ла ца оства ри ва ња без бед но сне функ ци је др жа ве. С тех нич ке 
стра не го во ре ћи, сту ди ја има 339 стра на, го то во 100 би бли о граф-
ских је ди ни ца и ко ри стан ин декс име на на кра ју. С дру ге стра не, 
има ју ћи у ви ду да се ра ди о ди сци пли ни ко ја тек тре ба да се озбиљ-
но на уч но за о кру жи, ја сно је да је дан ин тен зи ван рад пред сто ји у 
бу дућ но сти на ра све тља ва њу кључ них и оста лих пој мо ва и ин сти-
ту та ве за них за без бед ност. На рав но, ка ко при ме ћу је аутор ,,си стем 
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без бед но сти ни је сам по се би свр ха, већ по сле ди ца по тре бе да се 
пре ко ње га, од но сно ње го вим де ло ва њем, оства ре од ре ђе ни дру-
штве ни ци ље ви’’ (стр. 143). 

 Овај рад је примљен 17. септембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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