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УВОДНИК

Са др жај го ди шња ка “По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти” 
пред ста вља по све но во на уч но раз ми шља ње о ути ца ју по ли ти ке 
на про цес из град ње си сте ма на ци о нал не без бед но сти мо дер не др-
жа ве. Од лу ком На уч ног ве ћа Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је од 
12.02.2013. го ди не Збор ник Ср би ја ко ји је ре дов но из ла зио че ти ри го-
ди не пре и ме но ван је у Го ди шњак под на зи вом ПО ЛИ ТИ КА НА ЦИ О-
НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ. Го ди шња ка под овим на сло вом има за циљ 
да на по себ но нов и са на уч ног аспек та при хва тљив на чин уве ри на-
уч ну јав ност и по ли тич ке струк ту ре мо дер не др жа ве да је на ци о-
нал на без бед ност те мељ функ ци о ни са ња сва ке мо дер не др жа ве, те 
да ње на власт има по себ ну од го вор ност у опе ра ци о на ли за ци ји иде је 
го ди шња ка “По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти.” Јер, по ли ти ка је 
област дру штве них зби ва ња, дру штве них од но са и об ли ка, у ко јој 
се ре ша ва ју пи та ња упра вља ња дру штве ним по сло ви ма. Сфе ру по-
ли ти ке чи ни онај део над град ње ко ји се на зи ва по ли тич ка над град-
ња – где се вр ше ак тив но сти упра вља ња за јед нич ким дру штве ним 
по сло ви ма зна чај ним за дру штве ну це ли ну и ор га ни зо ва ња дру штва 
за оба вља ње тих по сло ва. Кон кре ти за ци ја по ли ти ке оства ру је се 
кроз по ли тич ке по ја ве ко је чи не дру штве не ак тив но сти усме ре не 
на упра вља ње оп штим дру штве ним по сло ви ма; со ци јал ни ко ре ни и 
фак то ри ко је ове ак тив но сти иза зи ва ју; свест ко јом се ове ак тив но-
сти ру ко во де (и про це си ства ра ња те све сти, про це си ин те гри са ња 
по је ди нач них во ља у за јед нич ку во љу); ор га ни за ци је и уста но ве пре ко 
ко јих се вр ши дру штве но упра вља ње и њи хо во де ло ва ње. Пре ма Јо-
ва ну Ми ри ћу, по ли ти ка би се мо гла од ре ди ти као ин сти ту ци о нал на 
дру штве на моћ по сре до ва ња ме ђу ин те ре си ма, али и као бор ба да 
се та ква моћ за до би је, или да се на њу де лу је. Та ко од ре ђен по јам 
по ли ти ке об у хва та ста ти стич ки и ди на мич ки еле мент: а) ста ти-
стич ки: по ли ти ка као си стем, кон сти ту ци ја, по ре дак, ин те гра ци ја, 
б) ди на мич ки: по ли ти ка као про цес, ути цај, власт, бор ба за пре ра-
спо де лу мо ћи. Ова кво од ре ђе ње по ли ти ке до дат но уве ра ва да је ње на 
уло га у из град њи на ци о нал не без бед но сти соп стве не др жа ве од лу-
чу ју ћа.

У де фи ни са њу окви ра за кон ци пи ра ње ме то до ло ги је на уч ног 
ис тра жи ва ња по ја ва од зна ча ја за по ли ти ку на ци о нал не без бед ност 
мо ра се по ћи од пој мо ва на у ке, ме то до ло ги је на уч ног ис тра жи ва ња, 
по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти, на ци о нал ног си сте ма без бед но-
сти и угро жа ва ња на ци о нал не без бед но сти. Кри те ри ју ми по ко ји-
ма се си стем на уч ног зна ња дис тан ци ра од оног ко ји то ни је је су 
основ ни на уч ни кон сти ту ен си – соп стве ни и је дин стве ни пред мет, 



те о ри ја, је зик и ме тод на у ке, а на у ка је си стем на уч ног зна ња, од но-
сно уре ђен, по ве зан, об у хва тан, про мен љив скуп на уч них чи ње ни ца, 
ис ку стве них ге не ра ли за ци ја, на уч них за ко на и на уч них те о ри ја, за-
сно ва них на од ре ђе ним прин ци пи ма без ко јих се не мо же до ка за ти 
нео п ход ност ко ом пле мен тар ног од но са по ли ти ке и без бед но сти у 
функ ци о ни са њу мо дер не др жа ве.

Са вре ме ни кон цепт на ци о нал не без бед но сти је ста ње не сме-
та ног оства ри ва ња, раз во ја, ужи ва ња и оп ти мал не за шти ће но сти 
на ци о нал них и др жав них вред но сти и ин те ре са ко је се до сти жу, 
одр жа ва ју и уна пре ђу ју функ ци јом без бед но сти гра ђа на, на ци о нал-
ног си сте ма без бед но сти, као и од су ство (по је ди нач ног, груп ног и 
ко лек тив ног) стра ха од њи хо вог угро жа ва ња, те ко лек тив ни осе ћај 
спо кој ства, из ве сност и кон тро ла над раз во јем бу ду ћих по ја ва и до-
га ђа ја од зна ча ја за жи вот дру штва и др жа ве. На ци о нал ни си стем 
без бед но сти је фор ма ор га ни зо ва ња и функ ци о ни са ња др жа ве и дру-
штва у спро во ђе њу пре вен тив них, ре пре сив них и са на ци о них ме ра и 
рад њи ко ји ма се ре фе рент не на ци о нал не вред но сти и ин те ре си до-
сти жу/оства ру ју, уна пре ђу ју, омо гу ћа ва њи хо во ужи ва ње и шти те 
од без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи, од но сно ре ви та ли зу ју уко-
ли ко су угро же ни.

За сва ку озбиљ ну др жа ву од су штин ског је зна ча ја да њен си-
стем на ци о нал не без бед но сти бу де оп ти мал но ор га ни зо ван, во ђен, 
опре мљен и оспо со бљен, ка ко би мо гао ефи ка сно да ре а гу је на све 
об ли ке угро жа ва ња. Го ди шњак “По ли ти ка на ци о нал не без бед но-
сти”, сво јим са др жај ним при ло зи ма: До при нос на у ке у из град њи на-
ци о нал не без бед но сти, На ци о нал на без бед ност и пра во, На ци о нал на 
без бед ност као фак тор ста бил но сти по ли тич ког си сте ма, Без бед-
ност, стра те ги ја, по ли ти ка и си стем, Уло га ору жа них сна га у из-
град њи на ци о нал не без бед но сти др жа ве, Вред но сна ори јен та ци ја 
ста нов ни штва као основ за из град њу на ци о нал не стра те ги је, Кри-
вич но пра во и на ци о нал на без бед ност, да је осно ву за да те ме љи ти је 
раз ма тра ње ове про бле ма ти ке ко ја ће би ти пред мет на уч не ана ли зе 
у на ред ним бро је ви ма го ди шња ка.

По ред др жав них струк ту ра, у од ре ђе ном сми слу и фак то ра 
ме ђу на род не за јед ни це, на по ли ти ку на ци о нал не без бед но сти у ве-
ли кој ме ри ути че ста ње и рас по ло же ње дру штва мо дер не др жа ве. 
Ути цај дру штва на фор ми ра ње ста во ва о по ли ти ци на ци о нал не без-
бед но сти био је увек ве о ма ва жан, а по себ но на по чет ку XXI ве ка, 
ка да су се без бед но сни па ра ме три умно жи ли и про ши ри ли, ути цај 
дру штва је про сто не из бе жан. Број ни су па ра ме три ко ји у том сми-
слу за слу жу ју па жњу, од ко јих су нај ва жни ји: Да ли и у ком сте-
пе ну по сто ји ко лек тив ни иден ти тет, из гра ђе не и ши ро ко при хва-
ће не дру штве не вред но сти, на ци о нал ни ин те ре си и ци ље ви; да ли 
по сто ји и ка кво је ис ку ство у ан га жо ва њу гра ђа на у од бра ни зе мље 
и у от кла ња њу дру гих без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи; у ком 
сте пе ну је из ра же на иден ти фи ка ци ја ин те ре са вла да ју ће гар ни ту-
ре, опо зи ци је и гра ђа на и да ли по сто ји дру штве на свест гра ђа на и 



со ли дар ност о то ме да је нео п ход но да се и они, а не са мо ин сти-
ту ци је без бед но сти, ан га жу ју на от кла ња њу свих об ли ка угро жа-
ва ња итд. Да кле, не ма сум ње да је за сва ку од го вор ну де мо крат ски 
иза бра ну власт од ве ли ког зна ча ја да утвр ди рас по ло же ње гра ђа на 
пре ма вред но сти ма ко је гра де по ли ти ку на ци о нал не без бед но сти.

Проф. др Ра до слав Га ћи но вић
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Проф. др Ра до слав Га ћи но вић
Научнисаветник

Институтзаполитичкестудије,Београд

ДОПРИНОСНАУКЕИЗГРАДЊИ
НАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ*

Сажетак
Сампојамбезбедностијевеомакомплексанисложендру

штвени феномен. Кроз историју под појмом безбедности су се
подразумевалиразни садржаји.Етимолошкипосматрано, израз
безбедностпотичеодлатинскеречиsecurutas–atis,штозначи
безбедност, одсуство, опасност, извесност, самопоуздање, неу
страшивост,заштићеност(securusлат.–сигуран,безбедан,по
уздан,неустрашив,уверен,сталан,чврст,одан,истинит,итд.).
Назначенитерминјепослужиокаофундаментзаупотребуутео
ретскомизучавањупроблемабезбедностиумногимземљама.Тако
дасеуенглеском језикукористедваизраза:securityиsafety.Тер
минsecurityсекористиусмислу“националнебезбедности”(secu
re–сигуран,осигурати)–nationalsecurity,штоимплицираоства
рењеичувањедржавногнационалногинтереса,доктерминsafety
означаваспособностделовања,каконебидошлодонепожељне
безбедноснеситуације,илитаквихприликакојемогуугрозитии
безбедносне импликације. Тумачењем безбедности као истинске
људскевредности,потребеиинтереса,долазимодослободекао
најузвишенијегидеалаиуниверзалнеодредницесавременогразвоја
човека.Такосхваћенаслобода,јошодантичкеГрчкеподразумева
политичкоправограђанадаодлучујуосвимјавнимпитањима,а
самимтимопитањимаизобластибезбедности.

Дакле,националнабезбедностјепојамсавишеструкимзна
чењем. У најопштијем смислу подразумева слободу од страха,

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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претњиифизичкогнасиљанадстановништвом,односнограђа
нимаједнедржаве.Међутим,националнабезбедностукључујеи
политичке,економске,моралне,социјалне,културне,идеолошкеи
нормативне елементе,што јеодувекотежавалоњенупрецизну
дефиницију.
Кључнеречи: наука,политика,безбедност,националнабезбедност

Без бед ност је на уч на ди сци пли на у раз во ју, ко ја при па-
да гру пи дру штве них на у ка. Од ре ђи ва ње при пад но сти јед ном од 
ком плек са на у ка на осно ву кла си фи ка ци ја на у ка, не слу жи ње ном 
раз два ја њу и изо ла ци ји од оста лих на у ка, већ тач ном и пре ци зном 
утвр ђи ва њу под руч ја, пред ме та, ме то да и ци ља но ве на уч но-на-
став не ди сци пли не. Је дан од основ них мо ти ва де лат но сти чо ве ка 
и дру штва по сма тран кроз исто ри ју и, не сум њи во, је дан од гло бал-
них про бле ма са вре ме не епо хе је без бед ност. Све до не дав но, про-
блем без бед но сти је под ра зу ме вао раз ма тра ње, пр вен стве но вој ног 
аспек та. Све вре ме на у ка је на сто ја ла да свет пред ста ви као је дин-
стве ну це ли ну, у ко јој зна чај ну уло гу има и без бед ност као на став-
но-на уч на ди сци пли на.

Ме ђу тим, тек кра јем XX ве ка са зре ли су усло ви за фор ми ра-
ње ин те гри са них и ин тер ди сци пли нар них на у ка ко је омо гу ћа ва ју 
раз вој фун да мен тал ног схва та ња је дин ства и ин те гри са но сти свет-
ског зна ња. По ред на ста лих ин тер ди сци пли нар них на у ка (инфор
мациологија– на у ка о је дин стве ном ин фор ма ци о ном по љу Све ми-
ра, ноокосмологија –на у ка о је дин стве но сти Све ми ра, епиологија 
– на у ка о енер гет ско-ин фор ма ци о ној раз ме ни из ме ђу жи ве и не жи-
ве при ро де, соционика–на у ка о је дин стве ном ин фор ма ци о но енер-
гет ском ор га ни зму), по ја ви ла се по тре ба за фор ми ра ње но ве на уч не 
ди сци пли не по ве за не са чо ве ком, ње го вом де лат но шћу и ње го вим 
ме стом у све ту – наукаобезбедностичовека као ин ди ви дуе и ње-
го ве без бед но сти у свет ском окру же њу, укљу чу ју ћи и без бед ност 
са ме сре ди не у ко јој чо век жи ви. Раз вој док три не без бед но сти по-
ве зан је са ре ше њем ни за фи ло зоф ско-ме то до ло шких и теoрет ских 
про бле ма. Је дан од њих је појам безбедности као ин те гра тив ни 
по јам ко ји под ра зу ме ва све ви до ве без бед но сти (еко ном ску, вој ну, 
ге о по ли тич ку, по ли тич ку, ин фор ма ци о ну, со ци јал ну, де мо граф ску, 
еко ло шку, ге не тич ку и дру ге), али ко ји се не сво ди на њи хов прост 
збир. Др жа ва је нај од го вор ни ја за по сто ја ње без бед но сти. Ње на 
без бед но сна функ ци ја је ујед но и услу жна функ ци ја јер се дру штву 
уну тар др жа ве: обез бе ђу ју – пру жа ју „услу ге” си гур но сти; раз ви је-
на еко но ми ја је ма те ри јал на ба за ма те ри јал но-тех нич ке опре мље-
но сти и струч не оспо со бље но сти ор га на и слу жби без бед но сти; 
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пра вом се де фи ни шу ви тал не вред но сти дру штва, дру штве но опа-
сни до га ђа ји ко ји ма се угро жа ва ју вред но сти и прав ни осно ви ду-
жно сти и овла шће ња ор га на без бед но сти на њи хо вом спре ча ва њу 
и су зби ја њу; до бром со ци јал ном по ли ти ком спре ча ва ју се су ко би 
со ци јал них гру па ци ја са раз ли чи тим стан дар ди ма жи вље ња, а иде-
о ло ги ја је осно ва за из град њу ко дек са по на ша ња ко ји не тр пи ни-
ка кве не бе зед но сне по ја ве. Без бед но сна функ ци ја1) др жа ве се мо же 
иден ти фи ко ва ти и са при нуд ном функ ци јом др жа ве ко ја је ве за на 
за очу ва ње ви тал них вред но сти дру штва: су ве ре ни те та, те ри то ри-
јал ног ин те гри те та, не за ви сно сти и бор бе про тив кри ми на ла. 

НАУКАОБЕЗБЕДНОСТИ

Ети мо ло шки по сма тра но, из раз без бед ност по ти че од ла тин-
ске ре чи securutas–atis, што зна чи без бед ност, од су ство, опа сност, 
из ве сност, са мо по у зда ње, не у стра ши вост, за шти ће ност (securus 
лат. – си гу ран, без бе дан, по у здан, не у стра шив, уве рен, ста лан, 
чврст, одан, исти нит, итд.). На зна че ни тер мин је по слу жио као 
фун да мент за упо тре бу у те о рет ском из у ча ва њу про бле ма без бед-
но сти у мно гим зе мља ма.Та кода се у ен гле ском је зи ку ко ри сте 
два из ра за: securityиsafety. Тер мин security се ко ри сти у сми слу 
“на ци о нал не без бед но сти”(secure – си гу ран, оси гу ра ти) –national
security, што им пли ци ра оства ре ње и чу ва ње др жав ног на ци о нал-
ног ин те ре са, док тер мин safety озна ча ва спо соб ност де ло ва ња, ка-
ко не би до шло до не по жељ не без бед но сне си ту а ци је, или та квих 
при ли ка ко је мо гу угро зи ти и без бед но сне им пли ка ци је. Ана ли зи-
ра ти без бед ност као на у ку ни је мо гу ће без прет ход ног де фи ни са-
ња на у ке, а за тим и пој ма без бед но сти. У оп штем сми слу, на у ка је 

1) По ред без бед но сне функ ци је ве о ма ва жне су и сле де ће функ ци је др жа ве: Услужна
функција – др жа ва као про из во ђач јав них до ба ра (шко ле, бол ни це, по ли ци ја, вој ска, ва-
тро га сна за шти та, ко му нал не и по штан ске услу ге и др.) од ко јих за ви си мо де ран жи вот 
чо ве ка, без ко јих је не за ми слив. Економскафункција – др жа ва као ре гу ла тор и по ма-
гач. Др жа ва опе ри ше ма кро е ко но ми јом, ре ги о нал ним и дру гим по ли ти ка ма за по др шку 
еко но ми ји уну тар ње не те ри то ри је. Она та ко ђе про из во ди фи зич ку ин фра струк ту ру за 
уна пре ђе ње при вре де – пу те ве, же ле зни це, да ле ко во де, те ле ко му ни ка ци је и сл. Правна
функција – др жа ва као ар би тар. Др жа ва до но си за ко не – оп ште о ба ве зу ју ће нор ме ко ји-
ма се и са ма огра ни ча ва у по сту па њу у дру штву и ко ји ма ре гу ли ше пра ви ла по на ша ња 
сво јих гра ђа на, и у исто вре ме она је су ди ја из над свих кон фли ка та у дру штву и не у-
трал на је у пре су ђи ва њу спо ро ва. Социјалнафункција– др жа ва као со ци јал ни ин же њер. 
Др жа ва има функ ци ју из на ла же ња ба лан са из ме ђу со ци јал не не јед на ко сти по је ди них 
дру штве них гру па уну тар дру штва, и одр жа ва ња по ли ти ке со ци јал ног ми ра у дру штву. 
Идеолошкафункцијадржаве– за сно ва на на те о ри ји од но са из ме ђу еко ном ске ба зе и 
иде о ло шке по ли тич ке над град ње. Иде о ло ги ја је је дан од основ них чи ни ла ца ко хе зи је 
и хо мо ге но сти у дру штву, што је би тан услов за успе шну од бра ну, од но сно без бед ност 
зе мље. (Љу бо мир Ста јић–Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности,Бе о град, 
2007, стр. 69-70). 
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де лат ност сти ца ња зна ња, ко ја се од ви ја на те ме љу од го ва ра ју ћих 
прет по став ки и за сни ва се на при ме ни пре ци зних про це ду ра у ци-
љу фор му ли са ња ло гич ки сре ђе них и те о рет ски ко хе рент них ис-
ка за о ис ку стве ној ствар но сти, а проф. Љу бо мир Ста јић сма тра да 
је без бед ност  свој ство не ког ре ал ног дру штве ног, при род ног или 
тех нич ког су бјек та(би ћа, тво ре ви не или ства ри) ис по ље но као ус-
по ста вље но, одр жа но и уна пре ђе но ста ње и(ли) вред ност, а ко ја се 
из ра жа ва кроз ис пу ње ност ми ни му ма од ре ђе них (без бед но сних) 
стан дар да свој стве них том су бјек ту, а што му омо гу ћа ва ре ал ну 
осно ву за оп ста нак, рад, раст и раз вој без об зи ра на но си о це, об ли-
ке, вре ме и ме сто угро жа ва ња.2) Ме ђу тим, као ре зул тат нај но ви јих 
ис тра жи ва ња, „безбедност је стање којељудској популацији га
рантујеконтинуитетслободногфункционисањаизкојегсеразви
јајупроцесиизградњестварногосећајаслободе,правдеиздраве
животнесрединегдесеслободноживи,радииразвијајусопстве
неинтелектуалнеспособности.”3)

Без бед ност се у прак тич ном жи во ту ма ни фе сту је: као га ран-
то ва на (кон сти ту ци о нал ним, за ко но дав ним и прак тич ним ме ра ма) 
заштићеност жи вот но ва жних ин те ре са лич но сти, дру штва и др-
жа ве; као на у ка, ис ку ство и кул ту ра; као жи вот но ва жни ин те ре си. 
Еко ном ска са мо стал ност, прав но и со ци јал но бла го ста ње, ин те-
гри тет и ста бил но и ефи ка сно функ ци о ни са ње, али и као сва ко-
днев ни, те жак, ру тин ски, али крај ње ва жан по сао.4)

Да кле, су шти на без бед но сти је: стањезаштићеностилич
ности,друштва,државе,стањезаштићености животнихинте
реса,стањезаштићеностинационалнихинтереса,симболоста
њусистемауодносунанеповољнадејства.

На на ста вак и де фи ни са ње ове на уч не ди сци пли не ути цао је 
ве ли ки број фак то ра, од ко јих су сва ка ко нај зна чај ни ји: све број-
ни ји и де струк тив ни ји об ли ци угро жа ва ња без бед но сти, ко ји се 
мо ра ју про у ча ва ти на нај ве ћем на уч ном ни воу; ди на мич ност и сло-
же ност ве ћег бро ја дру штве них од но са, при род них и тех нич ких 
до га ђа ја ко ји су у узроч но по сле дич ној ве зи са про бле ми ма уну-
тра шње и спољ не без бед но сти гра ђа на, др жа ве и ме ђу на род не за-
јед ни це; по стиг нут сте пен зна ња и ин фор ма ци ја ка ко о из во ри ма 
и об ли ци ма угро жа ва ња без бед но сти дру штва, та ко и о по тре би 

2) Проф. Др Љу бо мир Ста јић, Основисистемабезбедности, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 
2008, стр. 28.

3) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункција државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 14.

4) Љу бо мир Ста јић–Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности,  Бе о град, 2007, 
стр. 73. 
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ус по ста вља ња ефи ка сног си сте ма ин те грал не за шти те.5) Исто риј-
ски од лу чу ју ћи еле мент у по и ма њу без бед но сти би ла је вој на си ла. 
У дру гој по ло ви ни XX ве ка без бед но сна ди ле ма на гло се по ме ра 
ка ши рем под руч ју дру штве ног жи во та, при че му не вој ни фак то ри 
угро жа ва ња без бед но сти за у зи ма ју све зна чај ни је ме сто, а извор
моћидржавепомерасесастроговојнихфактораињенихпрате
ћихелеменатакатехнологији,образовањуљудскогпотенцијала
иконтролитржишта. Ме ња ју се и усло ви за одр жа ва ње вој ног 
ка па ци те та; оруж је за ста ре ва не ве ро ват ном бр зи ном услед тех но-
ло шких ино ва ци ја, чи ме на уч на са зна ња до би ја ју по себ но ме сто.
Без бед ност сва ке др жа ве по чи ва на еле мен ти ма ње не на ци о нал не 
мо ћи, а то су пр вен стве но:величинатериторије;економскаснага;
географскапозиција;сировине;зависностодстраногтржишта;
техничкиитехнолошкикапацитет;националникарактер;ефика
сноствладедаспроведеодлуке;продукционамоћ;резерве;обра
зовнинивостановништваинационалниморалиунутрашњасоли
дарност.Што се ти че исто риј ског раз ви ја ком плек са без бед но сти, 
тре ба уочи ти зна чај не чи ње ни це. До бур жо а ских ре во лу ци ја, чи ја 
је кул ми на ци ја кра јем XVI II ве ка у ли ку ве ли ке фран цу ске бур жо-
а ске ре во лу ци је епо хал но из ме ни ла свет, ком плекс без бед но сти је 
об у хва тао физичкусилупотребнудазаштитидржавуодспољног
напада. Схва та ње пој ма без бед но сти на по чет ку XXI ве ка из ла зи 
из до ме на од бра не зе мље и об у хва та мно штво ак тив но сти ко је су 
са мо по сред но ве за не за по и ма ње од бра не у кла сич ном зна че њу 
тог тер ми на. Безбедностуњеговомкомплексномзначењуподра
зумеваусловезанесметанидруштвениополитички,економскии
културниразвојсвихосновнихдруштвенихопштецивилизацијских
вредностикојесу,иначе,примеренечовекукаотаквом.6)

Тек по сле Дру гог свет ског ра та по ја вљу ју се пр ва де ла за сно-
ва на на основ ним прин ци пи ма и ме то да ма на уч но и стра жи вач ког 
ра да у ко ји ма се са оп шта ва ју ре зул та ти тог ра да из обла сти без бед-
но сти. У то вре ме, а на ро чи то по чет ком XXI ве ка, ја вља ју се иде је 
и по тре ба за но вом на уч ном ди сци пли ном, ко ја би се ба ви ла ис тра-
жи ва њи ма и те о рет ским уоп шта ва њем фе но ме на и ин сти ту ци ја из 
обла сти без бед но сти. 

Са же та те о риј ска раз ма тра ња, на ста ла у окви ру ове на уч не 
ди сци пли не, ство ри ла би прет по став ке за успе шну те о рет ску ана-
ли зу по ја ва ко је под сти чу угро жа ва ње без бед но сти по ве за них са 

5)  Исто, стр. 11-12.

6) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункцијадржаве, у Збор ни ку ра до ва, „Ср би ја, по ли-
тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви», Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 
327.
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објек тив ном ствар но шћу ко ја их усло вља ва. Ус по ста вља ње но вих 
уоп ште них зна ња у окви ру но ве безбедности омо гу ћи ло би са-
жи ма ње до та да по је ди нач них слу ча је ва из у ча ва ња про бле ма ти ке 
без бед но сти у но ве об ли ке и ви до ве на уч не ак тив но сти, где би без-
бед ност би ла по сма тра на у це ли ни дру штве но-еко ном ских, прав-
но-по ли тич ких, вој них и ме ђу на род них од но са.

На на ста вак на уч ног раз ма тра ња и де фи ни са ње без бед но-
сти, осим на ве де них, ути цао је и ве ћи број фак то ра од ко јих су 
сва ка ко нај зна чај ни ји: дру штве на и на уч на по тре ба; по де ла ра да 
у обла сти на уч ног ра да; по стиг нут сте пен зна ња и ин фор ма ци ја, 
ка ко о из во ри ма и об ли ци ма угро жа ва ња без бед но сти дру штва, та-
ко и о по тре би ус по ста вља ња ефи ка сног си сте ма ин те грал не за-
шти те; ди на мич ност и сло же ност ве ћег бро ја дру штве них од но са 
ко ји су у узроч но-по сле дич ној ве зи са про бле ми ма уну тра шње и 
спољ не без бед но сти др жа ве и све број ни ји и де струк тив ни ји об-
ли ци угро жа ва ња по је ди нач не и ко лек тив не без бед но сти, ко ји се 
мо ра ју про у ча ва ти на на уч ном ни воу (те ро ри зам, те рор...). На зив 
ове на став но-на уч не ди сци пли не је ре ла тив но нов и на стао је у 
про це су кон ци пи ра ња на став них са др жа ја овог пред ме та. Од ре-
ђи ва ње при пад но стибезбедности јед ном од ком плек са на у ка, на 
осно ву кла си фи ка ци ја на у ке слу жи тач ном и пре ци зном утвр ђи-
ва њу под руч ја, пред ме та, ме то да и ци ља, што има сво је те о риј-
ско, прак тич но и пе да го шко оправ да ње. Ова на уч на ди сци пли на 
за сни ва се на од ре ђе ним прет по став ка ма од ко јих се по ла зи у на-
уч ном про у ча ва њу и утвр ђи ва њу ње го ве струк ту ре. Ако ин те грал-
на без бед ност зах те ва на уч ну об ра ду у ци љу от кри ва ња прин ци па, 
ин сти ту ци ја, и за ко ни то сти, он да би ова област без бед но сти као 
њен део, у ства ра њу на уч ног си сте ма по шла од од ре ђе них прин ци-
па(прет по став ки) као што су: ана ли за по ли тич ко-прав ног си сте ма 
од ре ђе не др жа ве, јер на ци о нал на без бед ност под ра зу ме ва за шти ту 
др жав ног по рет ка и без бед но сти од стра не спе ци ја ли зо ва них ин-
сти ту ци ја др жа ве; ана ли за ме ђу на род них од но са и ме ста од ре ђе не 
др жа ве у ме ђу на род ној за јед ни ци у окви ру ин те грал не и ре ги о нал-
не без бед но сти у ужем сми слу; ин тер пре та ци ја су прот ста вља ња 
по ја ва ма угро жа ва ња (уну тра шњих и спољ них) у ме ђу на род ним и 
до ма ћим усло ви ма, као ка те го ри је ко ја тре ба да до при не се ви шем 
те о рет ском уоп шта ва њу; ства ра ње на уч ног си сте ма као те о рет ске 
осно ве у очу ва њу без бед но сти и за шти те ле ги тим ног и ле гал ног 
по рет ка од стра не спе ци ја ли зо ва них др жав них ор га на и као из раз 
кон крет них по тре ба гра ђа на да ор га ни зу ју за штит не сна ге дру штва 
као соп стве не. На уч ни си стем тре ба да има и пе да го шка свој ства 
и да, раз ра ђу ју ћи соп стве не пој мо ве и ка те го ри је, вр ши по ступ но 
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уво ђе ње у основ не про бле ме ко ји ма се ба ви. Зна чај на уч ног про-
у ча ва ња про бле ма ти ке без бед но сти с аспек та но ве на уч не ди сци-
пли не мо же би ти: друштвени,теоријскиипедагошки.7)

МЕСТОБЕЗБЕДНОСТИУСИСТЕМУНАУКА

По сто је до дир не тач ке из ме ђу без бед но сти и дру гих на уч них 
ди сци пли на, са обо стра ним пре пли та њем, до ко јих нај че шће до-
ла зи због то га што са др жај ви ше ди сци пли на мо же би ти пот пу но 
или де ли мич но исти, а да при то ме сва ка од њих из у ча ва по себ не 
аспек те тог са др жа ја, са ста но ви шта свог пред ме та. Исто та ко раз-
ли чи тост пред ме та не ис кљу чу је мо гућ ност уза јам ног ко ри шће ња 
ре зул та та дру гих ди сци пли на у про у ча ва њу пред ме та јед не ди сци-
пли не. Од ре ђи ва ње пред ме та је кључ ни кри те ри јум у са гле да ва њу 
ме ста ове ди сци пли не у си сте му на у ка, то јест ње ног раз гра ни че ња 
од дру гих ди сци пли на.

Де фи ни са ње без бед но сти, као но ве на став но-на уч не ди сци-
пли не, ме ђу дру гим на у ка ма уско је по ве за но са по зна ва њем пој ма 
на у ке. Реч на у ка упо тре бља ва се, углав ном, у три зна че ња. Пре-
ма првомсхватању на у ка пред ста вља си стем зна ња у све ту ко ји 
нас окру жу је. Ова кав си стем обич но под ра зу ме ва уре ђен, по ве зан, 
об у хва тан, про мен љив скуп на уч них чи ње ни ца, ис ку стве них ге-
не ра ли за ци ја, на уч них за ко на и те о ри ја, за сно ва них на од ре ђе ним 
прин ци пи ма. Друго је схва та ње на у ке као на ро чи те фор ме чо ве ко-
ве де лат но сти, и то оне де лат но сти ко ја пред ста вља упор но и без-
об зир но кри тич ко тра га ње за исти ном о све ту ко ји нас окру жу је. 
Треће схва та ње под на у ком под ра зу ме ва оп шти ме тод са ста вљен 
од мно го зна чај них, али ма ње оп штих по сту па ка. Ува жа ва ју ћи ми-
шље ња ауто ра ових и дру гих де фи ни ци ја а из соп стве ног на уч ног 
ис ку ства аутор овог ра да сма тра да је наукамисаонаинтерпрета
цијаобјективнестварностикојајезасновананачињеницамате
стварности. У том сми слу ве ли ки фи ло зоф Спи но за ка же: „Најви
шизадатакчовекајезнатиисхватитиобјективнисветињегове
законе“.

Пред мет оп ште на у ке о без бед но сти је без бед ност чо ве ка, 
дру штва,  др жа ве, ци ви ли за ци је у свој раз ли чи то сти прет њи – на-
па да, у раз ли чи тим усло ви ма, си ту а ци ја ма, у раз во ју, у про сто ру и 
вре ме ну.

7) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункција државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 17.
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Глав ни циљ оп ште на у ке о без бед но сти је от кри ва ње за ко-
ни то сти без бед ног раз во ја но ос фе ре, из у ча ва ње, упо ре ђи ва ње, 
кла си фи ка ци ја и си сте ма ти за ци ја сло же них до га ђа ја, про це са, у 
обла сти без бед но сти жи вот них де лат но сти чо ве ка, чо ве чан ства и 
из ра да од го ва ра ју ћих ме ра за њи хо во пред у пре ђе ње, ло ка ли за ци ју 
и от кла ња ње.

Општанаукаобезбедностијенаукаозаконитостимаиме
ханизмимабезбедностичовека,друштва,државеичовечанства
од спољашњих и унутрашњих напада. При ме на на уч них ме то да 
обез бе ђу је на уч ној ми сли ин тер су бјек тив ну про вер љи вост, јер: све 
што се у на у ци твр ди мо ра би ти ја сно, пре ци зно и дру штве но ра-
зу мљи во; на уч ни су до ви мо ра ју би ти обра зло же ни и ко хе рент ни 
та ко да се јед ни су до ви мо ра ју ло гич ки из ве сти из дру гих и на уч-
на ми сао мо ра би ти прак тич но про ве ре на, јер је на уч но ми шље ње 
„стал на кри ти ка ар гу ме на та” на ко ји ма су ње ни за кључ ци за сно ва-
ни. На уч ни рад је сло же на ак тив ност ко ја мо ра би ти за сно ва на на 
прин ци пи ма ло ги ке. Мо ра се те ме љи ти на на уч ној те о ри ји и мо ра 
укљу чи ва ти по ступ ке ем пи риј ске ве ри фи ка ци је. Про бле ми ма дру-
штва и ра зних дру штве них по ја ва с аспек та без бед но сти, ба ви се 
ви ше на уч них ди сци пли на у ма њем или ве ћем оби му (Те о ри ја др-
жа ве и пра ва, По ли тич ки си стем, Устав но пра во, Со ци о ло ги ја...). 
Ако се по ђе од чи ње ни це да је циљ на у ке утвр ђи ва ње објек тив не 
ствар но сти, ја сно је да се од ре ђе не на у ке и на уч не ди сци пли не раз-
ли ку ју не са мо по на уч ним ме то да ма, сред стви ма и ци ље ви ма, већ 
и пре ма то ме ко ји део ствар но сти, од но сно дру штве них, при род-
них, тех нич ких или пси хич ких по ја ва про у ча ва ју.

Наукаоуправи, као ем пи риј ска ди сци пли на ко ја се ба ви ван-
прав ним про у ча ва њем упра ве, а у вре ме свог на стан ка у дру гој по-
ло ви ни 20. ве ка ба ви ла се пре те жно по ли ци јом као де лом уну тра-
шње упра ве, има ве ли ку бли скост са на шим пред ме том, јер у не ким 
де ло ви ма као што су без бед но сне ин сти ту ци је и дру ге управ не ор-
га ни за ци је, до ла зи до пре кла па ња пред ме та. Без бед ност и кривич
ноправо, као раз ли чи те на уч не ди сци пли не има ју функ ци о нал но 
је дин ство: пред мет пр ве ди сци пли не је од ре ђен оним ан ти у став-
ним по на ша њи ма (као ре ал ним по ја ва ма) ко је кри вич но пра во тре-
ти ра као нор ма тив не по ја ве (кри вич на де ла).

Кривичнопроцесно право де фи ни ше по сту пак у ко ме се 
утвр ђу је по сто ја ње кри вич ног де ла и од го вор ност из вр ши о ца, на-
чин по сту па ња ор га на от кри ва ња, го ње ња и пре су ђи ва ња. У на-
шем пред ме ту из у ча ва ју се ор га ни за ци је, уста но ве и ка те го ри је ко-
је ор га ни зу ју и спро во де ан ти у став ну де лат ност, ко ја се нај че шће 
ма ни фе сту је у вр ше њу тзв.. по ли тич ких кри вич них де ла.
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Од нос са криминалистиком је од нос две ју срод них ди сци-
пли на чи ји пред ме ти има ју зна чај не до дир не тач ке на под руч ју 
кри ми на ли сти ке, суд ске и ис тра жне по ли ци је као де ла по ли циј ског 
си сте ма, не са мо на спре ча ва њу и су зби ја њу кри ми на ли те та, не го 
и дру гих ком плек сних са др жа ја из окви ра на ци о нал не без бед но-
сти. Ком па ти бил ност њи хо вих са др жа ја је не сум њи ва, јер се обе 
ди сци пли не ин те ре су ју за на чин из вр ше ња (mo dus ope ran di), сред-
ства из вр ше ња и на чин ра све тља ва ња кри вич них де ла.

Ако је криминологија, на у ка чи је је под руч је основ ног ин-
те ре со ва ња ети мо ло ги ја и фе но ме но ло ги ја кри ми на ли те та, у мо-
гућ но сти да укљу чи про у ча ва ње ин сти ту ци ја си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти, он да је за из у ча ва ње на шег пред ме та бит на ти по ло-
ги ја кри вич них де ла, али су ва жни и спољ ни и уну тра шњи фак то ри 
ко ји до во де до ан ти у став ног по на ша ња, као и де ло ва ња свих уче-
сни ка у без бед но сти зе мље.

Општа социологија и раз ли чи те со ци о ло шке ди сци пли не 
пред ста вља ју из во ре оп штих ста во ва за сно ва них на ем пи риј ским 
са зна њи ма, ко ји мо гу би ти при ме ње ни у об ра ди по је ди них пи та ња 
из окви ра на ци о нал не без бед но сти (нпр. ни вои без бед но сти – дру-
штве ни, људ ски и слич но).

Општа психологија и ње не ди сци пли не су, та ко ђе, из во ри 
зна чај них оп штих или кон крет них са зна ња, чи јом се при ме ном це-
ло ви ти је осве тља ва ју мул ти ди сци пли нар ни про бле ми без бед но сти 
(нпр. те о ри је оба ве штај не де лат но сти).

Политичкенауке, на ро чи то на у ка о ме ђу на род ним од но си-
ма, има ју по себ ну ва жност у из у ча ва њу на ци о нал не без бед но сти 
због из ра же них по ли тич ких зна че ња број них фе но ме на и ка те го-
ри ја (нпр. по ли тич ки си сте ми, ин сти ту ци је, по ли тич ко на си ље и 
сл.). Исто та ко у окви ру са вре ме них сту ди ја без бед но сти, све је 
ви ше укљу чи ва ња обла сти без бед но сти у по ли тич ке на у ке.

Економске науке су, по ја вом гло ба ли зма и про це са гло ба ли-
за ци је у по след њих пет на е стак го ди на, по ста ле из у зет но ва жне у 
осве тља ва њу по ли тич ких про це са ко је дик ти ра ју мул ти на ци о нал-
не ком па ни је во де ћих др жа ва, јер од то га за ви се и сви ни вои без-
бед но сти, по чев од лич не, на ци о нал не до ин те грал не без бед но сти.

Ве за са пред ме ти ма дру штве но-по ли тич ких, еко ном ских и 
ме ђу на род них од но са за сни ва се на чи ње ни ци што оне пред ста-
вља ју осно ву из ко је про ис ти че ор га ни за ци ја и функ ци ја без бед-
но сти. 

Сва ко дру штво има сво је основ не вред но сти и ин те ре се на 
ко ји ма по чи ва ње гов оп ста нак и раз ви так. Те вред но сти су усло-
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вље не ка рак те ром дру штве но-еко ном ских од но са, од но сно прав-
ном и по ли тич ком над град њом. Оту да сва ко угро жа ва ње тих 
вред но сти и ин те ре са, по је ди нач но или укуп но, пред ста вља исто-
вре ме но и угро жа ва ње да тог дру штва, ње го ве стабилности,суве
ренитетаипросперитета.8)

За шти та од спољ ног угро жа ва ња, као и за шти та су ве ре ни те-
та и те ри то ри јал ног ин те гри те та, основ је за ве зу без бед но сти са 
вој ним на у ка ма, ге о по ли ти ком и ге о стра те ги јом.

Ве за без бед но сти са ге о по ли ти ком мо же се са гле да ти кроз 
њен пред мет: др жа ва и ње ни струк тур ни еле мен ти; ста нов ни штво 
у свим аспек ти ма и те ри то ри ја са свим при род ним и ан тро по ге ним 
објек ти ма. Др жа ва оба вља ви ше функ ци ја од ко јих је јед на без бе-
до но сна, а ста нов ни штво и те ри то ри ја су еле мен ти мо ћи др жа ве, а 
мо гу се по ја ви ти и као из во ри угро жа ва ња без бед но сти.

Геополитика је у свом тра ди ци о нал ном зна че њу пре ва зи ђе-
на, а ње но ме сто је за у зе ла неокласичнагеополитика. Ве за са нео-
кла сич ном ге о по ли ти ком огле да се у три ана ли тич ке ди мен зи је ове 
на у ке: по ли тич ку и вој но стра те шку; еко ном ску; кул тур но-исто риј-
ску.

Геострaтегијаје про ду же так ге о по ли ти ке и ве за на је с иде-
јом кон тро ле про сто ра или про ме не ње го вих па ра ме та ра кроз раз-
не фор ме: по ли тич ке, вој не ци ви ли за циј ске, ко му ни ка циј ске, де-
мо граф ске и ин фор ма ци о не. 

Политичкагеографија је на уч на ди сци пли на ко ја про у ча ва 
ве зе и од но се из ме ђу еле ме на та и фак то ра по ли тич ке ствар но сти 
и фак то ра сре ди не ко ји их усло вља ва ју. Про стор и моћ др жа ве, те-
ри то ри ја, ге о граф ски по ло жај, ста нов ни штво, кул ту ра, ре ли ги ја, 
еко но ми ја др жа ве са мо су не ке за јед нич ке те ме, ко је се са аспек та 
без бед но сти сма тра ју еле мен ти ма мо ћи или из во ри ма угро жа ва ња 
без бед но сти др жа ве.9)

Нај ди рект ни ја ве за по сто ји са на уч ним обла сти ма из кри-
ми на ли сти ке и кри ми но ло ги је, чи ји те о риј ски фун да мент за ква-
ли фи ко ва но оба вља ње по сло ва, пред ста вља упра во Увод у сту ди-
је без бед но сти. Прак тич ни зна чај из у ча ва ња без бед но сти је сте у 
све стра ни јем и пре ци зни јем са гле да ва њу узро ка и по сле ди ца на-
стан ка и од ви ја ња од ре ђе них дру штве них по ја ва са ста но ви шта 
без бед но сти. Са ста но ви шта из у ча ва ња са вре ме не без бед но сти 

8) Ра до слав Га ћи но вић, „Без бед ност као на уч на ди сци пли на“, Безбедност, Бе о град, бр. 
1-2/2008, стр. 8. 

9) Др Љу бо мир Ста јић – Др Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар 
парт нер, Бе о град, 2007, стр. 16-19.
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тре ба обра ти ти па жњу на по ли тич ку и устав но-прав ну кон цеп ци-
ју без бед но сти, као јед ном од ме то до ло шких при сту па у пој мов-
ном од ре ђе њу без бед но сти, схва ће ног као ин тер ал на без бед ност. 
Из ви ше знач но сти ин те грал не без бед но сти про из и ла зи да на у ке о 
те о ри ји без бед но сти, осим што при па да ју гру пи дру штве них на у ка 
у ши рем сми слу, са др же и од ре ђе не еле мен те по литчко-прав них 
ди сци пли на. Ре зул та ти те о риј ских ис тра жи ва ња, пре ма то ме, би-
ли би и те о риј ска, по ли тич ка и устав но-прав на кон цеп ци ја без бед-
но сти. Ови ме то до ло шки при сту пи, ко ји се у ре ал ним од но си ма 
по сто ја ња на ла зе у тем по рал ном је дин ству, от кла ња ју оспо ра ва ње 
са мо стал но сти на у ке о без бед но сти и по твр ђу ју ва лид ност за сни-
ва ња по себ не на уч не ди сци пли не. По ли тич ка кон цеп ци ја без бед-
но сти да ле ко је ужа од оп ште (те о риј ске) кон цеп ци је, а знат но је 
ши ра од устав но – прав не кон цеп ци је без бед но сти. Њен за да так је 
да по слу жи оства ре њу по ли тич ких ци ље ва, тј. усме ра ва њу за шти-
те дру штва у од ре ђе ном прав цу чи ме се омо гу ћа ва ње гов оп ста нак 
и раз вој. Исто та ко, она тре ба, с јед не стар не, да об ја сни оно што 
се у спољ ној и уну тра шњој по ли ти ци без бед но сти већ до го ди ло, а, 
с дру ге стра не, да пру жи од го во ре на то шта тре ба учи ни ти да би 
се оства ри ли од ре ђе ни ци ље ви. По што је без бед ност атри бут сва ке 
др жа ве, он да се по ли тич ка кон цеп ци ја уте ме љу је на на уч ном уче-
њу о функ ци ја ма др жа ве, јер је без бед ност јед на од ње них мно го-
број них функ ци ја. Др жа ва се, као сло же на по ја ва, ис по ља ва и као 
прав на и као по ли тич ка ор га ни за ци ја.

Устав но-прав на кон цеп ци ја без бед но сти са др жа на је у уста-
ву и си стем ским за ко ни ма (ма те ри јал ним и обли га ци о ним). Ка да 
су у пи та њу нор ме из ових до ку ме на та ко је се не по сред но при ме-
њу ју, та да из ме ђу кон цеп ци је и прак се не ма раз ли ке. По сто ји и оп-
шти пред мет устав но-прав них нор ми ко ји се од но си на по ли тич ку 
струк ту ру дру штва (об лик си сте ма по ли тич ке вла сти, др жав не ин-
сти ту ци је, по ло жај и сло бо де чо ве ка и гра ђа ни на). Пред мет устав-
но-прав не кон цеп ци је све ви ше се на ла зи у струк ту ри дру штва. Та-
ко ђе од ре ђен, он ни је до вр шен ни исто риј ски ни те о риј ски, са мо је 
кон кре тан и ме ња се у скла ду са дру штве ним си сте мом и си сте мом 
без бед но сти.10) 

Ме сто и уло га по ли тич ко-прав не кон цеп ци је без бед но сти у 
за сни ва њу на уч не ди сци пли не је, по све му су де ћи, очи та, јер се у 
ду ху ове кон цеп ци је, као пред мет из у ча ва ња, те о риј ски раз ра ђу ју 
по јав ни об ли ци и ак те ри угро жа ва ња устав ног по рет ка и без бед-

10) Ра до слав Га ћи но вић, „Без бед ност као на уч на ди сци пли на“, Безбедност, Бе о град, бр. 
1-2/2008, стр. 7.
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но сти др жа ве, с јед не стра не, као и за шти та др жав ног по рет ка и 
без бед но сти, с дру ге стра не.

ТЕОРИЈСКЕОСНОВЕНАЦИОНАЛНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ

Тер мин «националнабезбедност» да нас се ко ри сти за озна-
ча ва ње да ле ко ши рег пој ма од из вор ног зна че ња, јер се под њим 
под ра зу ме ва же ље но ста ње без бед но сти јед не др жа ве, ко је се по-
сти же ели ми ни са њем прет њи и ри зи ка ко ји до ла зе из ну тра и из ван 
ње. 

Да кле, на ци о нал на без бед ност је по јам са ви ше стру ким зна-
че њем. У најопштијем смислу подразумева слободу од страха,
претњиифизичкогнасиљанадстановништвом,односнограђа
нимаједнедржаве. Ме ђу тим, на ци о нал на без бед ност укљу чу је и 
по ли тич ке, еко ном ске, мо рал не, со ци јал не, кул тур не, иде о ло шке 
и нор ма тив не еле мен те, што је од у век оте жа ва ло ње ну пре ци зну 
де фи ни ци ју. У пи та њу је дру штве но кон стру и сан кон цепт без бед-
но сти јед не др жа ве ко ји сти че спе ци фич но зна че ње са мо уну тар 
со ци јал ног кон тек ста у ко јем др жа ва ег зи сти ра. По јам на ци о нал не 
без бед но сти се по и сто ве ћу је у не ким си ту а ци ја ма са пој мом „др-
жав на без бед ност”. Ме ђу тим, на ци о нал на без бед ност је ста ње у 
ко ме се об је ди ња ва ју све вр сте без бед но сти јед не др жа ве.11)

Па ра диг ме и ин сти ту ци о нал ни мо де ли на ци о нал не без бед-
но сти су се ме ња ли кроз исто ри ју. По сма тра на исто риј ски, на ци-
о нал на без бед ност је не раз двој но би ла по ве за на са др жа вом и ње-
ним без бед но сним сек то ром. Ме ђу тим, на ци о нал на без бед ност је 
по сте пе но за хва та ла по ли тич ку, еко ном ску, со ци јал ну и кул тур ну 
сфе ру. Иако од бра на од спољ њег на па да оста је цен трал ни про блем 
на ци о нал не без бед но сти, ипак прак са је не дво сми сле но по твр ди ла 
да др жа ва мо же би ти угро же на уну тра шњим по тре си ма, еко ном-
ским и дру штве ним по ре ме ћа ји ма, на ро чи то у за јед ни ца ма ко ји-
ма не до ста је осе ћај иден ти те та и со ци јал не ко хе зи је.12) Оту да је у 
на уч ним раз ма тра њи ма овог пој ма нео п ход но раз ли ко ва ти по јам 
без бед но сти др жа ве од пој ма без бед но сти дру штва, уз на гла сак да 
основ ни кри те ри јум без бед но сти др жа ве пред ста вља њен су ве ре-
ни тет, а без бед но сти дру штва иден ти тет, тј. свест о при пад но сти 

11) Ра до слав Га ћи но вић, „Кла си фи ка ци ја без бед но сти“, Наукабезбедностполиција, бр. 
2/2007, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, стр. 9

12) Сми ља Авра мов, БезбедностуXXIвеку, Збор ник ра до ва, SIM VON 2001, Бе о град, 2001, 
стр. 423.
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за јед ни ци. Кроз оба тер ми на про жи ма се у би ти ег зи стен ци ја или 
пре жи вља ва ње др жа ве и дру штва. Др жа ва ко ја из гу би су ве ре ни тет 
пре ста је да бу де др жа ва, а дру штво кад из гу би иден ти тет пре ста је 
да по сто ји као су ве ре на је дин ка.13) Ово раз два ја ње др жав не од дру-
штве не без бед но сти тре ба схва ти ти услов но као два нор ма тив на 
пој ма без бед но сти ко ји се у су шти ни об је ди ња ва ју у је дан ин те-
грал ни по јам озна чен тер ми ном националнабезбедност.И у јед-
ном и у дру гом тер ми ну, у епи цен тру без бед но сне ди ле ме на ла зи 
се др жа ва ко ја пру жа ле ги ти ми тет и за шти ту дру штва.14) 

Од су ство ра та и вој них кон фли ка та са мо по се би не оси гу-
ра ва мир, ста бил ност и без бед ност у дру штву. Не вој ни из во ри, 
на ро чи то не ста бил ност у еко но ми ји, со ци јал ној, ху ма ни тар ној и 
еко ло шкој сфе ри по ста ли су ве ћа опа сност по мир, ста бил ност и 
без бед ност мно гих др жа ва.15) У кон крет ном слу ча ју тер мин на ци-
о нал на без бед ност ко ри сти се за озна ча ва ње пој ма ко ји об у хва та 
за шти ту др жа ве и ста нов ни штва, од свих об ли ка ору жа ног и нео-
ру жа ног угро жа ва ња, као и ства ра ње по вољ них дру штве них усло-
ва за ре а ли зо ва ње на ци о нал них ин те ре са. Да би се бо ље раз у ме ло 
зна че ње ове син таг ме по треб но је ана ли зи ра ти де фи ни ци је по зна-
тих екс пе ра та из обла сти без бед но сти а ко је се ко ри сте у те о риј-
ским ра до ви ма и стра те гиј ско-док три нар ним до ку мен ти ма у све-
ту.16) 

У ве ћи ни ових ра до ва по ла зи се од чи ње ни це да је си стем-
ски при ступ нај бит ни ји у де фи ни са њу пој ма на ци о нал на без бед-
ност и при то ме се ко ри сти ар гу мен та ци ја да се раз вој људ ског 
дру штва од ви ја у по треб ним без бед но сним усло ви ма ко је де тер-
ми ни шу по ли тич ки, еко ном ски, со ци јал ни, мо рал ни, кул тур ни и 
дру ги фак то ри. Сам по јам на ци о нал на без бед ност на ла зи се у упо-
тре би од 1943. го ди не, ка да је Вал тер Лип ман (WalterLippmann) у 
свом де лу „U.S.ForeignPolicy”пр ви пут упо тре био овај тер мин. 
По сле дру гог свет ског ра та овај по јам је на шао ши ро ку при ме ну 
у по ли тич ком реч ни ку са вре ме них др жа ва. У том кон тек сту он је 
упо тре бља ван да озна чи уну тра шњу и спољ ну без бед ност др жа ве, 
од но сно без бед ност др жа ве у од но су на спољ не и уну тра шње из-

13) Љу бо мир Ста јићРа до слав Га ћи но вић,Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2004, стр. 40-44.

14) Ра до слав Га ћи но вић, „Кла си фи ка ци ја без бед но сти“, Наукабезбедностполиција, бр. 
2/2007, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, стр. 10 .

15) UNDoc.S/PV3946,31 Jan nu a ru 1992, p. 142-143.

16) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункцијадржаве, у Збор ни ку ра до ва, „Ср би ја, по ли-
тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 
323. 
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во ре угро же но сти. Ра ди се, да кле о на ци о нал ној без бед но сти јед не 
др жа ве ко ја обез бе ђу је оп ста нак и нор мал но де ло ва ње др жа ве са 
свим еле мен ти ма ње не не за ви сно сти, те ри то ри јал не це ло ви то сти 
и устав ног по рет ка.17)

По дру гим ауто ри ма, на ци о нал на без бед ност се де фи ни ше 
као „на сто ја ње на ци о нал не др жа ве да обез бе ди свим чла но ви ма 
дру штва си гур ност пред угро жа ва њем из ва на (ин тер вен ци је, на па-
ди, оку па ци је, бло ка де и др.) и уну тар дру штва (угро жа ва ње ре да и 
ми ра, кри ми нал и др.)”.18)

Пре ма тре ћој гру пи ауто ра, под на ци о нал ном без бед но шћу 
под ра зу ме ва се за шти та и омо гу ћа ва ње не сме та ног функ ци о ни-
са ња основ них вред но сти да тог дру штва. По овој гру пи ауто ра 
на ци о нал на без бед ност има сво ју уну тра шњу и ме ђу на род ну ди-
мен зи ју. Уну тра шња ди мен зи ја без бед но сти озна ча ва не сме та но 
функ ци о ни са ње дру штве ног, еко ном ског и по ли тич ког си сте ма и 
очу ва ње јав ног ре да и ми ра, а ме ђу на род на ди мен зи ја без бед но сти 
под ра зу ме ва за шти ту те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та 
др жа ве.19)

Пре ма хр ват ском ауто ру РадовануВукадиновићу под „на ци-
о нал ном си гур но шћу (без бед но шћу) под ра зу ме ва се фи зич ки оп-
ста нак јед не др жа ве и ње зи на ста нов ни штва за јед но са основ ним 
атри бу ти ма нео ви сно сти и стал ним ма те ри јал ним про спе ри те том 
др жа ве“.20)

Да кле, националнабезбедност, пре ма Сло бо да ну Ми ле ти ћу,
је ста ње у ко ме се на ла зе прав ни су бјек ти, тј. ста ње ре ла тив ног
при су ства или од су ства угро жа ва ња и/или по вре ђи ва ња прав них 
су бје ка та за ко је је од го вор на др жа ва. Оту да, Сло бо дан Ми ле тић 
на ве о ма при хва тљив на чин де фи ни ше на ци о нал ну без бед ност као 
„ус по ста вље но, одр жа ва но и уна пре ђи ва но ста ње у др жа ви, ко је 
омо гу ћа ва ефек тив ну за шти ће ност др жа ве и гра ђа на ко ји у њој жи-
ве од свих (спољ них и уну тра шњих) про тив прав них ака та (ак тив-
но сти) ко ји ма се угро жа ва устав ни по ре дак, су ве ре ни тет, не за ви-
сност и те ри то ри јал на це ло куп ност др жа ве, рад др жав них ор га на, 
оба вља ње при вред них и дру штве них де лат но сти и оства ри ва ње 
сло бо де, пра ва и ду жно сти чо ве ка и гра ђа ни на“.21) Ме ђу тим, под 

17) B. Jo va no vić, Policijaisigurnost, br. 1-2, Za greb, 1997, str. 6. 

18)  Gri zold An ton, Evropskavarnost,Fa kul tet po li tič kih na u ka, Lju blja na, 1998, str. 23.

19)  Ђор ђе вић Н., БезбедностиЈугославија, За греб, 1985, стр. 29.

20)  Ма сле ша Ра мо, Теоријеисистемисигурности,Ма ги страт - Са ра је во, Са ра је во, 2001, 
стр. 37.

21)  Ми ле тић Сло бо дан, Полицијскоправо, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 1997.
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националном безбедности мо же се под ра зу ме ва ти и објек тив но 
ста ње на ци је и др жа ве, у ко јем ње ни ле ги тим ни ор га ни и ин сти-
ту ци је пред у зи ма ју до зво ље не ме ре и ак тив но сти ра ди за шти те 
основ них на ци о нал них ин те ре са у обла сти спољ не и уну тра шње 
по ли ти ке, еко но ми је, од бра не, обра зо ва ња, на уч но и стра жи вач ког 
ра да, кул ту ре и у дру гим обла сти ма дру штве ног жи во та. Оту да, 
по ла зе ћи од ова квог те о риј ског од ре ђе ња, на ци о нал на без бед ност 
за ви си од ње ног вој но-по ли тич ког и ге о стра те гиј ског по ло жа ја, ка-
рак те ра др жа ве и ње них дру штве но-по ли тич ких и еко ном ских од-
но са, као и од ка рак те ра ме ђу на род них од но са у ње ном бли жем и 
да љем окру же њу. Не ки ауто ри ме ђу на род них од но са, на ци о нал ну 
без бед ност де фи ни шу као “од су ство би ло ка квог стра ха од на па да, 
угро жа ва ња ин те ре са, или прет ње дру ге др жа ве или дру гих др жа-
ва“.22) Пре ма Ар нол ду Вол фер су, без бед ност пред ста вља од су ство 
прет њи усво је ним вред но сти ма, а у објек тив ном по гле ду, зна чи од-
су ство стра ха да ће те вред но сти би ти на пад ну те.23) Пре ма број ним 
са вре ме ним ауто ри ма, на ци о нал на без бед но сна по ли ти ка др жа ве 
за ви си од вр сте и рас про стра ње но сти др жав них и на ци о нал них 
ин те ре са, те ак ту ел них и по тен ци јал них прет њи ко је те ин те ре се 
угро жа ва ју, или их мо гу угро зи ти. Прет ње мо гу би ти: политичке,
економске, војне, демографске, социјалне, конфесионалне, едука
тивне,еколошкеипретњеизазванедугорочнимприкривенимде
ловањемретрограднихснагаусвимобластимадруштвеногжи
вота. Про бле ми де фи ни са ња пој ма на ци о нал на без бед ност до ла зе 
до пу ног из ра жа ја тек ка да тре ба да се иден ти фи ку ју вред но сти 
ко је мо гу би ти угро же не и ка да тре ба де фи ни са ти ви тал не др жав-
не и на ци о нал не ин те ре се ко је тре ба да шти те еле мен ти си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти. Ве ћи на са вре ме них ауто ра ко ја се ба ве 
ис тра жи ва њи ма на ци о нал не без бед но сти сма тра да ви тал ни дру-
штве ни, др жав ни и на ци о нал ни ин те ре си, у ства ри, чи не оп ште 
по тре бе др жа ве и ње них гра ђа на и да про из и ла зе из оп штих вред-
но сти и ци ље ва са др жа них у уста ви ма на ци о нал них др жа ва и из 
ре ал них мо гућ но сти и ствар не по зи ци је сва ке др жа ве у ме ђу на-
род ном од но си ма.

22)  Bo ur guin M., Leproblèmеdelasécuritéinternationale, Re cuil des Co urs da L`A ca de mie de 
dri ot In ter na ti o nal, 1934, t. 49, str. 473.

23) Smith Ste ve and Baylis John,GlobalizationofWorldPolitics, Ox ford Press, New York, 2001, 
p. 255.
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Resume
There aremany theories not just on the use of the term secu

rity,butalsoonthesecurityitself,especiallywhenthetermisusedin
basically every aspect of human relations, life andwork.Hence the
multiplicityofitsuse,withonebasicpurpose–preservationandachi
evementofsecurityofcitizens.Inthisregard,wecanrightfullypoint
outtheservingfunctionofsecurity.Neverthless,nosocietycanachi
evemaximumofsecurity.Thesamegoesforabsolutefreedom.There
isaneedtoprovideequilibriumbetweensecurityandbasicrightsand
freedomsofthecitizensandinterestsofthecommunity.Inthisregard,
bothfreedomandsecurityshouldberegardedasvariables,havingin
mindoftendivergentandconflictinginterestsofindividualsandgroups
ineverysociety.Ifstatedoesnotprovidetherequiredlevelofsecurity,
one can not speak about individual freedoms. Hence, contemporary
problemofdemocraticsocietyistofindandmaintainsustainablepro
portionalleveloffreedomandsecurity.Differencesbetweensocieties
conditioned thenecessityof confrontations inpolitical,military, ide
ologicalandeconomicalfield,withthepurposeof impositionofcor
responding systemof values. This causes challenges for the security
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science,especiallyinthetimesofgreatpolitical,national,economical
andotherprocesseswithdivergentviewsupontheconflictresolution.
Inthisprocess,conflicts,securityturbulencesandthreatsofforceand
violence,canunderminetheverybasisofhumanism.Today,there’sno
humanismwithoutidentity,integrityandsovereigntyofindividualand
thecommunity,thesebeingthevaluesderivingfromtheverybeingof
human.Differentviewson the termsecurity indicatedivergentviews
ofthetheoreticaldeterminationoftheterm,butatthesametime,they
provide a choice andoverviewof different elements. These elements
canbeafuturebasisforauniversallyaccepteddefinitionofanational
security.Havinginmindthecurrenttrendsandbasictendenciesinthe
developmentofindividual,nationalandinternationalsecurity,itisne
cessarytofindananswerononequestion:Willthestates,asabasic
subjectsofinternationallaw,remain,orwilltheyconcedeintheface
ofvariousnonstateactors?Willthegeostrategyconcedeinthefaceof
geoeconomy?Thesequestionsarenoteasytoanswer,buttheystayasa
greatchallengeforbothworldpoliticsandsciencealike.
Keywords:science,policy,security,nationalsecurity

* Овај рад је примљен 03. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. новембра 2013. године.
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НАЦИОНАЛНАБЕЗБЕДНОСТИПРАВО*

Сажетак
Ууводномделучланкаауторисебавеетимолошкимпоре

кломпојмабезбедностиињеговимразличитимаспектима,апре
свегадуховноантрополошким,медицинскимисоцијалним.Пола
зећиодпатримонијалнихтеорија,њиховајехипотезаданасиљеу
друштвуиндукујенасиљеупородици,односнодауспиралинасиља
која јеимананетнасавременојцивилизацији,одсуствобезбедно
стинанационалномидржавномнивоуимазапоследицуодсуство
сигурностиинаприватномплану.Утомепосебанзначајимапер
манентнонаметаностањенесигурности,уцењивања,слабљења
државногсуверенитета,којесепотомпреносинанивопородич
ногнасиља.Ауториаргументујудајеовенегативнепоследицемо
гућеотклонитиилиумањитипревенцијом,којанеморанужнода
будеправна,већможедабудезаснованаинаподстицањуобра
зовањаинеговањуљубавиидуховностикаоврлина.Добарпример
запревентивно,алииреактивноделовањенапољуправа,пружа
српсконаследноправо,које,иакограђанскоправна(приватноправ
на) научна дисциплина, комбинацијом начела аутономије воље и
императивнихправнихправилаоличенихуустановаманужногде

* Овај чла нак је на стао у окви ру про јек та ‘’Раз вој прав ног си сте ма Ср би је и хар мо ни-
за ци ја са пра вом Европ ске уни је (прав ни, еко ном ски, по ли тич ки и со ци о ло шки аспек-
ти)’’, чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
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ла,разбаштињењаинедостојностизанаслеђивање,пружапуто
казезауспостављањехармонијеличнеидруштвенебезбедности.
Кључнеречи: безбедност, суверенитет, јавноправо, насиљеупороди

ци, врлина, наследноправо

УВОДИЛИОЕТИМОЛОГИЈИ
ИАСПЕКТИМАПОЈМАБЕЗБЕДНОСТИ

Стар ту ју ћи у на ра ти ву хер ме не у ти ке, мо же мо кон ста то ва ти 
да је ети о ло ги ја ети о ло ги ја. Реч је на по чет ку све га - го во ри Све та 
књи га. Реч је сми сао ко ји Бог да је тва ри ма да би по сти гле пу но ћу 
ег зи стен ци је. Се ман ти ка је по чет ни, ну жни и по не кад и че шће, до-
во љан еле мент ана ли зе.

След стве но то ме, и prima faciаe и post faciаe, реч «без бед-
ност», мо же и мо ра да зна чи ста ње без бе де. Да кле, без бед ност је 
ста ње, чо ве ка, ње го вих ви ших - ком плексн(иј)их фор ми асо ци ја ци-
ја и са мог дру штва/др жа ве,1) у ко ме не ма бе де, у ко ме не ма не во-
ље2) у све ко ли кој по јав но сти.

Ста ње (без бе де) као бе зал тер на тив ни об лик ег зи стен ци је, 
де фи ни са на ну жност или као рђа ва па у за, као не при ја тан ин ци-
дент на чел но вр ле ствар но сти. Ово пи та ње мо же да бу де он то ло-
шко, пре су ђу ју ће у вре мен ском и(ли) про стор ном уни вер за ли зму. 
Ски ца од го во ра има не ко ли ко ди мен зи ја: ду хов но-ан тро по ло шку, 
ме ди цин ску и со ци јал ну.

Са духовноантрополошког аспек та, у вр ло са же тој вер зи ји 
кон ста ту је мо да је чо век, у сво јој бо го ли ко сти, би ће та кве атри бу-
ци је данеможедапогреши. Ис точ ни грех ре ду ку је атри бу тив ни 
по тен ци јал пред пад ног би ћа и чо век је све ден на би ће ко је може
данепогреши. Мо де ран чо век је би ће ко је ра до сно, у сво јој сло-
бод но иза бра ној лу до сти, ма сов но кон зу ми ра де мо крат ско право
нагрешку.

Овај ду хов но-ан тро по ло шки суп страт,3) у сво јој де дук ци ји, 
има и сво ју ме ди цин ску фор му. “Сред њо ве ков ни европ ски док то-

1) Без бед ност по ти че и од ла тин ске ре чи securutas atis, што зна чи од су ство опа сно сти, 
из ве сност, за шти ће ност... О без бед но сној функ ци ји др жа ве, о без бед но сти као фи ло зо-
фи ји и по ли ти ци, вид. Р. Га ћи но вић, 91, 40-56.

2) О то ме да су не во ље знак да чо век ни је за бо ра вљен од Бо га и о дру гој ме та фи зич кој пол-
зи не во ља вид. Сло бо дан И. Па нов, ДуховниисветовнибракуСрбији, Бе о град, 2013.

3) Ум је су шти на ду ше/ср ца. Све ти Гри го ри је из Ни се ве ли да ум ни је огра ни чен ни на 
је дан део, не го оби та ва у све му и кроз све, вид. Ми тро по лит Нав пак та Је ро теј (Вла хос), 
Православнапсихотерапија,НаукаСветихОтаца, Бе о град, 2010, стр. 88 и 94.
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ри су углав ном би ли ми шље ња да су бо ле сти по ве за не са ва зду хом 
и усво ји ли су ми а зма тич ки при ступ ети о ло ги ји бо ле сти. Ми ја зма 
је тер мин ко ји озна ча ва отров ну ат мос фе ру, ге нет ске “мр ље” или 
на сле ђе на при јем чи вост за од ре ђе не бо ле сти. Др Ха не ман, осни-
вач хо ме о па ти је, ве ро вао је да су љу ди у да ле кој про шло сти већ 
по че ли да од сту па ју од при род них за ко на, иг но ри шу ћи по сле ди це. 
То је до ве ло до из ла же ња Ви тал не Си ле из ба лан са што је ре зул-
ти ра ло сма ње њем иму ни те та, тј. чо ве ко ве от пор но сти пре ма ра-
зним ути ца ји ма. На тај на чин се фор ми ра ло пр во од три основ на 
не здра ва ста ња, или ми ја зма, зва но псо ра. Псо ра, ко ја је у осно ви 
на ста ла због по гре шног на чи на раз ми шља ња, до ве ла је до по гре-
шних ак тив но сти људ ских би ћа, што је до ве ло до раз во ја два но ва 
ми ја зма тј. не здра ва ста ња – сај ко зи са и си фи ли са (ово ста ње је 
не сво ди во на бо лест си фи лис). Но ва ста ња су отво ри ла вра та за 
но ве ути ца је на чо ве ка са већ осла бље ним иму ни те том због псо ре. 
Због свих ових ути ца ја за ко је је чо век по стао при јем чив, три ми-
ја зма су по че ла да се ма ни фе сту ју све ви ше и ви ше на раз ли чи те 
на чи не про из во де ћи нео гра ни че ни број бо ле сти са тач ке гле ди шта 
кла сич не ме ди ци не. Ово ста ње је учи ни ло људ ску ра су при јем чи-
вом на мно ге ути ца је из при ро де на ко је су љу ди прет ход но би ли 
от пор ни. Мо де ран на чин жи во та, у ко ме се не по шту ју при род ни 
за ко ни, учи нио је све ово још ком пли ко ва ни јим. Као ре зул тат све га 
да нас по сто је мно ге бо ле сти ко је се не мо гу ни ти об ја сни ти, ни ти 
из ле чи ти. У хо ме о па ти ји се ве ру је да то ни су за себ не бо ле сти, не го 
са мо раз ли чи те ма ни фе ста ци је три основ на не здра ва ста ња чо ве ка 
ко ја су по ти сну та ду бо ко у ње му. Ве ру ју ћи у ово, хо ме о па ти ја не 
ле чи ма ни фе ста ци је, не го узро ке тих ма ни фе ста ци ја, тј. ми ја зме. 
Ка да се ми ја зми из ле че, по вла че се и све њи хо ве ма ни фе ста ци је 
(бо ле сти у кла сич ној ме ди ци ни), а што је нај ва жни је не ја вља ју 
се по но во јер не ста је при јем чи вост на штет не ути ца је. Сли ко ви то 
об ја шње ње ово га на ла зи мо у ре чи ма Па ра цел зу са: “Ле че ње ма ни-
фе ста ци ја, при че му се не обра ћа па жња на узро ке бо ле сти, је као 
ка да би хте ли да се осло бо ди мо зи ме чи сте ћи снег ис пред вра та 
ку ће. Ни је снег узрок зи ми не го је зи ма узрок сне гу.” 4) 

Овај ме ди цин ски аспект на пол зу је тач ног са зна ва ња јер по-
ка зу је пре суд ну ва жност де фи ни са ња узро ка бо ле сти ра ди успе ха 
ле че ња и по ка зу је мо гућ ност оп ти ми стич ког фи на ла за бо ле сни ка. 
Наш кон тра пункт о ме ди ци ни (ме ди ци на зна мно го, али не зна још 
ви ше - због ли ми та у по ли век тор ском са зна ва њу ме ди цин ски ре ле-
вант них чи ње ни ца и због ре дук ци је ду ха и фа во ри зо ва ња ма те ри-
ја ли стич ког на у ка) је на гла ше но по вољ ни ји у од но су на ре а ли тет 
ху ма ни стич ких на у ка. Са мо је дан илу стра тив ни при мер: на си ље у 

4) Вид. www.homeopatijaagora.com, приступ остварен 20.4.2013. године.
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по ро ди ци је фе но мен ко ји је пред мет па жње ис кре них или фа ри сеј-
ских ху ма ни ста. Ме ди цин ски оче вид ни и ег зи стен ци јал но све ма-
сов ни ји успех, ни је при су тан и у прав но-со ци о ло шкој сфе ри. Оно 
што озбиљ но чи ни су спект ним и ре ал но су спен до ва ним ан тро по-
ло шки оп ти ми зам је сте исто риј ска кон стан та зла ко ја те жи не под-
но шљи вој хи пер бо ли. На и ме, на си ље као мо дел ми сли и де ла је сте 
и на по че ци ма исто ри је чо ве ка (по ред не по слу шно сти Бо гу Ада ма 
и Еве, по че так исто ри је је и бра то у би ство - Ка ин, зе мљо дел ник, је 
убио Аве ља, па сти ра, љу бо мо ран што је Аве ље ва жр тва пр ви на 
из ста да би ла при хва ће на од Ја хвеа, док је ње го ва би ла од ба че на 
- Пост. 4, 3) и при сут но и код ели те Олимп(иј)ске5) и но бе лов ске 
(на си ље чи не и но бе лов ци: Ма рио Вар гас Љо са је пе сни цом уда-
рио Га бри је ла Мар ке са, си гур но по «по ли тич кој ли ни ји»). То су 
суб вер зив ни еле мен ти по је ди нач ног и со ци јал ног ха би ту са.6)

НАСИЉЕУДРУШТВУИНАСИЉЕУПОРОДИЦИ

На си ље (у по ро ди ци) као фо ку си ра ни фе но мен мо дер но сти, 
али и прет ход но еви ден ти ра на кон стан та исто ри је, на свој тра ги-
чан на чин го во ри и о ну жно сти тач ног са зна ва ња. Уз све кон тра-
пунк то ве овог фе но ме на (од хи пер сен зи тив но сти ген дер ског на-
си ља и ап со лут не нео се тљи во сти и нео д го вор но сти «чим бе ни ка 
ху ма ни тар ног им пе ри ја ли зма» и ма сов них (и) де чи јих жр та ва до 
про бле ма тач ног утвр ђе ња ма те ри јал не исти не, кон струк ци ја ла жи 
и фин ги ра ња исти на),7) овај фе но мен го во ри о пре ва лент ној - су-
штин ској ва жно сти ду хов но сти за тач но са зна ње. Хе гел сма тра да 

5) На си ље је на по чет ку и «олим пиј ског све та» и на сле ди во је и ме ђу бо го ви ма. Уран 
(Не бо) је мр зео сво ју де цу и ни је им до зво ља вао да иза ђу на све тлост да на, већ их је 
скри вао у утро би мај ке Ге је (Зе мље). Оја ђе на Ге ја сми шља ла је лу кав ство с нај мла ђим 
си ном Кро ном. Ка да је Уран, же љан љу ба ви, об гр лио Ге ју, Крон је ср пом од се као ге ни-
та ли је свом оцу Ура ну и ба цио их у мо ре, а из пе не ко ја се око њих ство ри ла ро ђе на је 
Афро ди та. Од овог уби ства Не бо се ни је при бли жа ва ло Зе мљи. Се ри ја уби ста ва се на-
ста вља. Крон је уби јао сво ју де цу, бо је ћи се про ро штва да ће га јед но од де це сврг ну ти 
с вла сти. Ре ја, же на Кро но ва, по са ве ту Ге је и Ура на, да би спа сла си на Зев са, уви ла 
је ка мен у пе ле ну и да ла Кро ну да га про гу та. Зевс се та ко спа сао смр ти по сле ро ђе ња 
и ка сни је по бе дио свог оца Кро на, по став ши краљ бе смрт ни ма. Да ље, Зевс уби ја си на 
сво је же не Хе ре. Хе ра, гнев на на Зев са што је сам ро дио Ате ну из сво је гла ве, без му-
шкар ца за че ла је Ти фо на ко ји ће би ти ја чи од Зев са оно ли ко ко ли ко је Зевс био ја чи од 
свог оца Кро на. Ипак, Зевс по бе ђу је Ти фо на, в. Д. Сре јо вић, А. Цер ма но вић, Речник
грчкеиримскемитологије, Бе о град 2004, стр. 92 и 422.

6) О Ср би ји ко ја у сти ца ју раз ли чи тих фак то ра је до ве де на у ста ње све у куп не др жав не 
ко ми ра но сти, у сво је вр сни об лик др жав не па то ло ги је, вид. Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин 
Ђу рић, Анатомијасавременедржаве, Бе о град 2012, стр. 317 и да ље.

7) Вид. де таљ ни је Сло бо дан Па нов, „На си ље у по ро ди ци: Прав но-те о риј ски кон тра пунк-
то ви“ и „На си ље у по ро ди ци: по зи тив но-прав ни кон тра пунк то ви“, Збор никНасиљеу
породици, уред ни ци С. Па нов, М. Ја њић Ко мар, М. Шку лић, Бе о град, 2012, стр. 32 - 47 
и 218 - 235.
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је и пут исти не - исти на са ма. След стве но ово ме, под се ћа мо на ре-
ле вант ност са знај ног ин стру мен та ри ја и пу та. Ра зум-ло ги ка ни је 
је ди ни и ни је нај тач ни ји пут са зна ња. Ду хов ност је ком плек сни ја, 
не е фер на и тач ни ја са знај на ана ли за. Ако по ђе мо од, за ар хи тек ту-
ру ове ци ви ли за ци је, не а ле а тор не и за ко ни те по ја ве ма сов ног на си-
ља (у ин тим ним ре ла ци ја ма, у по ро ди ци, у ком ши лу ку, у шко ла ма 
и на фа кул те ти ма...), ва жно је кон ста то ва ти исти ну. По себ но је ва-
жно би ти ре зи стен тан на мо дер не иде је (мо дер но је упр кос рђа вој 
кон струк ци ји, јед на ма сов на за блу да, на ста ла на не раз ми шља њу 
да је по јам мо дер ног по де фи ни ци ји пре клу зи ван, ну жно тро шан и 
ауто суб вер зи ван. Све што је ва жно и вред но ни је мо дер но: Сун це, 
прав да, сло бо да, љу бав...). Ва ља се чу ва ти ле ка ра и ле ка ко ји ши-
ре бо лест. Узи ма мо бу дућ ност за све до ка да ли ће на си ље мо ћи да 
се об ја шња ва ата ви змом па три јар хал но сти у мо дер ним др жа ва ма 
и у мо дер ним ам би јен ти ма и да ли ће ло ги ка мо дер них сред ста ва 
ле че ња (ин стру ме на та пе ни тен ци јар ног ти па од, на при мер, школ-
ских по ли ца ја ца, скри ве них ка ме ра ко је не ра де по оби ча ју у ре ле-
вант ним тре ну ци ма, до уво ђе ња бо га ти је опре мље них и број ни јих 
вој но-по ли циј ских је ди ни ца) сма њи ти кван тум на си ља.8) 

За ни мљи ва је ана ли за пре вен ци је при сут на у ме ди ји ма у 
слу ча ју ма сов ног зло чи на у по ро ди ци и ком ши лу ку у јед ном се лу 
на до мак Бе о гра да. Не ви жља сти др жав ни чим бе ник би пре вен ци ју 
за сно вао на аманд ма ну у За ко ну о оруж ју, док би не ки ана ли ти ча ри 
успех оства ри ли че шћим, ре ци мо тро го ди шњим, пре гле ди ма пси-
хо-про фи ла су бјек та овла шће ног да по се ду је или да но си оруж је. 
Бр за за бо рав ност на ро да омо гу ћа ва стал ну ма ни пу ла ци ју и ма ни-
пу ла ци ју у још дра стич ни јој фор ми и штет ни јем кван ту му. Ско ро 
је би ло ре кла ми ра но да ће, не са мо стро жи, не го и строг За кон о 
без бед но сти у са о бра ћа ју на пу те ви ма обез бе ди ти ве ћу без бед ност 
уче сни ци ма у са о бра ћа ју. Мо же се ла ко про ве ри ти и утвр ди ти да 
ли је то ре кла ми ра но фи на ле и ствар ни епи лог за кон ских не пре-
ста них9) но ву ма. Као што по ме ну ти за кон ни је уве ћао без бед ност 
у са о бра ћа ју, дапаче - ка ко би се ре кло на не пр вом ка на лу те ле ви-
зи је ди пло ми ра ног ди рек то ра, оче ки ва ти успе шно ума ње ње и не-
ста ја ње на си ља ти ме што ће се ад ми ни стра тив ним бе сми сли ци ма 

8) Вр ло је за ни мљи во кон ста то ва ти раз ли ку из ме ђу чи ње ни ца и исти не. Чи ње ни цу су лак-
ше са зна тљи ве, ма те ри јал не ка те го ри је и је су ну жан али не и до во љан услов за исти ну. 
Исти на је те же/те шко са зна тљив фе но мен, ду хов на ка те го ри ја и под ра зу ме ва ум ни, ра-
ци о нал ни склад чи ње ни ца и увек при сут ну але а тор ност. Јед ном реч ју, по зна ва ти чи ње-
ни це не зна чи да се зна и исти на.

9) Сајт Б92 од 21.1.2013. го ди не пи ше да се по сле са мо три го ди не пред ла же до но ше ње 
но вог за ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма. Као што не тре ба би ти Те сла па 
ви де ти да је си ја ли ца пре го ре ла, не тре ба би ти ни прав ник да би се зна ло да су стал не 
из ме не за ко на од раз великогталента за ко но пи сца и успе ха и по сти за њу свих про кла-
мо ва них ци ље ва за ко но дав не по ли ти ке.
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ства ра ти при вид стро го сти и глу ми ти чи но деј ство ва ње, је сте тач но 
као ка да би смо ра ди ле че ња на си ља и на сил ни ка усво ји ли де крет 
о спу ште ним ро лет на ма, за кљу ча ним блин ди ра ним ула зним вра та, 
за бра ни све тла на кон су мра ка, спа ва њу са пан ци ром или не спа ва-
њу у сво јој ку ћи...

Је ди ни лек је ду хов ност. Ако се не ком ова кон ста та ци ја чи-
ни ег зи стен ци јал но не прак тич ном и не де лат ном, ти ме оправ да ва, 
за пра во, кон ста та ци ју о са мо е ти ке ти ра њу као не та лен ту за посло
веразмишљања. У том не та лен то ва ни јем све ту се стал но фор си ра 
те за о “он то ло шкој дис тан ци, су ко бу, не по мир љи во сти” те о ри је и 
прак се. Не тач ност је очи глед на: прак са без те о ри је је по вр шна и 
ха о тич на, а те о ри ја је је ди но сми сле на у ко ри сној ме та фи зи ци, у 
оства ре но сти. Кон крет но: да ни је фун да мен тал них ис тра жи ва ња, 
да ни је те о риј ске и квант не фи зи ке не би би ло ни прак тич них ства-
ри - од те ле ви зи је до мо бил них те ле фо на. Да ни је сти хо ва Ге теа, 
не би би ло ни на из ме нич не стру је. Те сла је, на и ме, ре ци ту ју ћи Фа-
у ста, до шао на иде ју о на из ме нич ној стру ји. 

Све тлеј ша из у зет на ин те лек ту ал ка ни је у пра ву ка да ве ли 
да смо си ро ма шни и да смо без ели те. До каз то ме је елит ни при-
ја тељ Бе то ве на ко ји не си ро ма шан ве ли, у ду ху ре ал-по ли ти ке, да 
ро до љу бље ни је еле мент трак тор ске ди ја лек ти ке, тј. да се па три от-
ска осе ћа ња не си па ју у трак тор. Ин спи ри са ни овим уз ле том ду ха 
кон ста ту је мо за ни мљи во по стиг ну ће ове ци ви ли за ци је и мо дер ног 
вре ме на: до бар, пле ме ни ти дух не мо же да по кре не ни трак тор, а 
не пле ме ни ти дух мо же да стек не и трак тор. И До сто јев ски, по во-
дом шу сте ра, и Хе гел, по во дом со ба ра, су кон ста то ва ли ми зер ност 
ре а ли стич но сти - “ду ха ре а ли зма”. Хе гел ве ли да за со ба ра не ма 
ве ли ког чо ве ка (кон так ти ра ју ћи са си ро ма шним, ба нал ним, обич-
ним еле мен том би ћа), али је то тач но, на ста вља Хе гел, са мо са со-
бар ског аспек та (со бар ни је је ди ни мудрац овог све та). Ова не бе да 
фи ло зо фи је јед но став ном, тач ни је про стом ди ја лек ти ком мо же да 
де ман ту је чу ве ног на шег ака де ми ка ко ји ка же да се мај ка не ме ња 
за лап-топ. За ни мљив је тај иде ал ком фо ра, не што пре оства ре-
ног –  не го од мах жи вље ног, ко ји се по сти же кон фор ми змом. Исто-
риј ска је кон стан та, ла ка за кон ста та ци ју и са сво јом гво зде ном, 
не из бе жном ди ја лек ти ком, да по раз по бед ни ка по чи ње ком фо ром. 
Под се ћа ња су од тур ског вак та да се не мо же за до би ти цар ство 
на ди ва ну све ле же ћи, до по чет ка мо рал ног по ра за ка да су од по-
след њих на ка за ну, по ка зи ва њу Дра гој ла Ду ди ћа, не ки за ко ра чи ли 
пр ви у ди пло мат ске ма га ци не и у по зо ри шта не ра ди по зо ри шта. 

На род об да рен кон ди ци јом за на ци о нал не иде а ле (ко ји по-
чи њу и са жи ма ју се у на ци о нал ној без бед но сти) је дру га чи је ми-
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слио и ра дио. Изра ел ски на род је из пло до но сног бо га тог Егип та 
оти шао у пу сти њу да би на шао Бо га. Та жр тва и кон ди ци ја на ци о-
нал ног ду ха до не ла му је по сле хи ља да го ди на на гра ду: оства ре ње 
не са мо ду хов ног иде а ла. Жи вље ње исти не да смрт и жи вот је су 
чуд но је дин ство, да се ра дост ра ђа из жр тве усло ви ла је и да у хе-
бреј ском је зи ку по сто ји иста реч за ма те ри цу и за гроб. По све ће-
ност сва ком де та љу до ци ља и ду хов ност сва ког де та ља10) по ка зу је 
и овај при мер: Сан хре дин, не ка да шњи нај ви ши суд Је вре ја, да би 
се ис пу ња ва ле све бож је за по ве сти, а због стал ног из бе гли штва и 
по те шко ћа у тач ном од ре ђи ва њу да ту ма, до нео је од лу ку да се, си-
гур но сти ра ди, сва ки пра зник сла ви два да на.11) За љу би те ље прак-
тич не пол зе, је дан стих/ми сао ака де ми ка Бећ ко ви ћа: „За луд нам 
тра же да пре да мо Ко со во, ка да је цар Ла зар кљу че ве Ко со ва од нео 
на не бо“.

Иста прак тич на пол за је и од сле де ће ду хов но сти: акт на си-
ља ни је са мо акт на сил ни ка/акт по је дин ца, већ и акт дру штва.12) 
Је ди ни лек на си љу је сте љу бав и прав да. Већ смо пи са ли: епек та за 
је на пре до ва ње у вр ли ни, а вр хун ска вр ли на је Љу бав. Љу бав або-
ли ра гре шни ка, љу бав не або ли ра грех. Да ли је мо гу ћа љу бав као 
лек све му, па и на си љу? 

ДУХОВНОСТКАОМЕРАПРЕВЕНЦИЈЕНАСИЉА

Ес хил ве ли да оно што је бо жан ско – без на по ра је Јо ван 
Крон штат ски го во рио, обра ћа ју ћи се мла ден ци ма, да та мо где је 
љу бав, та мо је Бог, а где је Бог све је до бро и све је ла ко.13)

По твр да при мар но сти и ле пе ну жно сти ду хов но сти је-
сте и ми сао Вик то ра Фран кла: Primumphilosophare, deinde
vivere (Пр во фи ло зо фи рај, па он да жи ви). Са мо еви ден ти ра-
мо пи та ње од но са сре ће (ци ља) и вр ли не (сред ства?) Кант 
сма тра да еудај мо ни ја (усре ће на ег зи стен ци ја) за по сле ди цу 

10)  Пи са ли смо о то ме да у жи во ту и у пра ву не ма де та ља, вид. Сло бо дан Па нов, Бал ша 
Ка шће лан, Ми лош Стан ко вић, Наследноправо–Практикум, Бе о град, 2012, стр. 38 и 
да ље. 

11) О при ме ри ма из исто ри је Је вре ја го во рио је Вр хов ни ра бин Ср би је го спо дин Исак Аси-
јел, на пре да ва њи ма на ма стер сту ди ја ма на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду. 

12)  Ve re na Fritc ка же да по сто је функ ци о нал не др жа ве ко је ге не ри шу ре ше ња и дис функ ци-
о нал не др жа ве ко је ге не ри шу про бле ме, вид. Ђ. Сто ја но вић, Ж. Ђу рић, 187 и да ље.

13)  вид. Сло бо дан Па нов, На си ље у по ро ди ци: по зи тив но-прав ни кон тра пунк то ви, Зборник
«Насиљеупородици», уред ни ци С. Па нов, М. Ја њић Ко мар, М. Шку лић, Бе о град, 2012, 
стр. 234.
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има еута на зи ју (не жну смрт) свег мо ра ла.14) Опо зит но то ме, 
о хар мо нич но сти сре ће и вр ли не пи шу Пла тон („Пра вед ник 
ко ри сти не са мо дру го ме, већ се би, док не пра вед ник ште ти 
нај ви ше са мом се би“), Спи но за (из ме ђу вр ли не и сре ће не 
по сто ји са мо хар мо ни ја, већ иден тич ност: „Бла жен ство ни је 
пла та вр ли не, већ вр ли на са ма“) и Хајн рих фон Клајст („Са мо 
вр ли на је мај ка сре ће, а нај бо љи је онај ко је нај срећ ни ји. Ве-
ли ки и не у мо љив за кон вла да це лим чо ве чан ством, под њим 
су и про сјак и кнез: вр ли ни сле ди на гра да, а по ро ку ка зна“). 
Свет, ипак, ни је та кав да је сре ћа ап со лут но сра змер на на шој 
мо рал но сти.15) Еудај мо ни ја као иде ал без бед но сти у су шти ни 
не ма аутар кич ни, одво је ни, са мо до вољ ни ин ди ви ду ал ни, ко-
лек тив ни и со ци јал ни аспект. Сви ови аспек ти су про же ти у 
сво јој он то ло ги ји: као што хер ме лин у бла ту не мо же да очу ва 
сво ју за вет ну чи сто ту, као што се у оке а ну ту ге не мо же би ти 
сре ћан, та ко ни лич на без бед ност ни је мо гу ћа без прав де и 
љу ба ви. Те ло хра ни тељ, као тран спа рент ни изум ци ви ли за ци-
је, је сте до каз скри ва не а очи глед не па то ло ги је дру штва. По-
врх то га, те ло хра ни те љи су вр ло от кло њи ви мо дер ним тех-
ни ка ма уби ста ва.16) 

Да кле, пр ви услов без бед но сти је сте ду хов ност по је дин-
ца и дру штва, а гла гол раз ми шља ти је тво рач ки акт без бед но сти. 
Атри бу ци ја до брог и тач ног раз ми шља ња/де ла ња чи ни без бед ност 
ре ал ном. Кон ди ци ја у вр ли ни (Пе тен је био ју нак Пр вог свет ског 
ра та, али је из гу био кон ди ци ју вр ли не ро до љу бља и бор бе но сти и 
по стао је из дај ник у Дру гом свет ском ра ту. Осим овог “фран цу ског 
слу ча ја ин во лу ци је” по сто ји и не мач ки слу чај ево лу ци је у ко ме је 
То мас Ман у пр вом ра ту био на по гре шној, а у дру гом ра ту на тач-
ној стра ни) чи ни да без бед ност ни је вре мен ски ин ци дент не го пле-
ме ни то тра ја ње. Хе гел ни је имао мо гућ ност да ко ри гу је сво је са-
ве зни штво и сим па ти ју пре ма На по ле о ну ко ји је кре нуо на Ру си ју.

Ка за ће мо је дан при мер (ТомасМан:Буденброкови) ко ји је 
ло ци ран у при ват ни, брач ни, по ро дич ни, еми тив ни хо ри зонт. Ла-
га ни ин те лек ту ал ни на пор ће ме то дом ин дук ци је пре по зна ти ва-
жност овог при ме ра и за хо ри зонт јав них по сло ва. И књи жев на 

14)  Вид. От фрид Хе фе, Умијећеживљењаиморалилиусрећујеливрлина?, Но ви Сад 2011, 
73-78.

15)  О. Хе фе, 178-179, 378.

16)  На при мер, усме ра ва ње ми кро та ла сног сно па ЕЛФ сиг на ла у гру ди жр тве мо гу ће је да 
иза зо ве ха о тич но ста ње ср ца, чи ме се об ја шња ва ју узро ци смр ти број них по ли тич ких 
ли де ра, на но тех но ло ги ја у хра ни, иза зи ва ње ра ка, вид. Ма ра Кне же вић Керн, „Ре цепт за 
са вр ше ни зло чин“, Печат,263/2013, стр. 54-55.
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кри ти ка ве ли да је то ро ман о сла бље њу ви та ли те та, о де ка ден ци ји 
јед не по ро ди це и јед ног све та и вар вар ству им пе ри јал не бур жо а зи-
је.У ро ма ну Буденброкови по сто ји опис до га ђа ја у ко ме зет, ло вац 
на ми раз, до би ја од гла ве по ро ди це тра ди ци о нал них 70 000 ма ра ка 
ко је сле де не ве сти из по ро ди це Бу ден бро ко вих, а при том таст до да-
је још 10 000 DМ. А за пра во, таст је пла ни рао и на пи сао да из нос 
ми ра за бу де 90 000 DM. Ово је лаж ко ја чи ни при вре ме но за до вољ-
ним и та ста и зе та. При вре ме но, јер се от кри ва да је ми раз био са-
мо пла ни ра ни/тра же ни про фит зе та ко ји ће уско ро да бан кро ти ра, 
а брак да се раз ве де. Ка да син Бу ден бро ко вих до би ја 300 000 DМ 
од хо ланд ске не ве сте, – зет, већ спо ме ну ти љу би тељ ми ра за, ка же: 
Јатозовемљубављу. То је љу бав у не ка да шњем племенитом схва-
та њу, а то је и љу бав у мо дер ном схва та њу. Та кво схва та ње љу ба ви 
не фи на ли зи ра без бед но шћу, не до во ди до еудај мо ни је, не спа са ва 
и не кре пи. Тач но је схва та ње љу ба ви као атри бу ци је ап со лут ног 
(упр кос све му), атем по рал ног (вo вјек и ве ко ва) и тор же стве ном, 
уз ви ше ном атри бу ци јом ра до сне и це ло му дре не жр тве, жр тве ко ја 
се да ри ва њем уве ћа ва и осми шља ва. То је љу бав ко ја је све ти пар 
спа се њу (љу бав во зди же, а спа се ње под у пи ра во зне се не) и ко ја је 
из вор хра бро сти (чо век без стра ха је или пун љу ба ви или је ду хов-
но мр тав). Под се ћа мо да љу бав пре ма се би, бли жњи ма, ро ду и вр-
ли ни је сте из вор хра бро сти за ста ње без бе де, ста ње без бед но сти, 
ста ње по бе де вр ли не над не ус па ва ним и хи пе рак тив ним и мул ти-
ди сци пли нар ним злом. Ту суп стан цу вр ли не пре по зна је мо у сти ху 
Чеа су пру зи Але и ди: Незадрхтипредгладнимвуковиманипред
степскомзимомодсуства,Заједноћемодаљеовимпутемдокне
ишчезне. Бог дан Же ра јић, из на ра шта ја по бу ње них/хра брих ан ђе-
ла, ка ко ка же Иво Ан дрић, пе вао је Кохоћедамренекаживи. Као 
што је љу бав ра до сна и це ло му дре на жр тва, та ко је и жр тва услов 
до бре бес ко нач но сти, те мељ ви дов дан ске ети ке.17)

ЈАВНО-ПРАВНИАСПЕКТИНАСИЉА

При ме ње на пле ме ни тост има сво је при ме ре и у јав ној сфе-
ри. Про кла мо ва ни иде ал не за ви сно сти др жа ва, тј. њи хо ве сло бо де, 
за шти ћен и ме ђу на род ним до ку мен ти ма, у све ту не вр ли не оства-
ру је се и на овај на чин ко ји опи су је проф. Сло бо дан Ан то нић: “Да 
ве ли ке зе мље уме ју да зло ста вља ју и по ни жа ва ју ма ле, то ни је ни-

17) О исто ри ји са мо од бра не Ср ба и по др шци пријатеља ко ји фор ми ра ју на ци о нал ну пре-
по тент ност се па ра ти ста и те ро ри ста, вид. Ра до слав Га ћи но вић, Пред го вор Збор ни ку 
Србија–ОтимањеКосоваиМетохије, Бе о град, 2012, стр. 8, 9 и да ље.
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шта но во у свет ској по ли ти ци. Са мо су ме то ди раз ли чи ти. Ка да је 
Ко лум би ја, 1903, од би ла да пот пи ше са САД уго вор о усту па њу 
на 99 го ди на зо не бу ду ћег па нам ског ка на ла, САД су јед но став но 
от це пи ле нај се вер ни ју ко лум биј ску по кра ји ну Па на му, и са пред-
став ни ци ма но ве др жа ве скло пи ле исто вет ни спо ра зум.18) Ко лум-
би ја ни је хте ла да се од рек не зо не од 10 ки ло ме та ра. За то јој је 
узе та це ла Па на ма.

Ка да је но ва вла да у Сан то До мин гу, 1904, од лу чи ла да са-
ма пре у зме во ђе ње др жав них фи на си ја и за хва ли ла се на са рад њи 
аме рич ком кон цер ну San to Do min go Im pro ve ment Co., ко ји је до тад 
то ра дио, САД су по сла ле мор на ри цу и име но ва ле Аме ри кан ца за 
ше фа до ми ни кан ске ца ри не.19) Да кле, Сан то До мин го је хтео на зад 
сво је фи нан си је. До био их је. Али, без глав ног из во ра при хо да –ца-
ри на.

Ка да су 1914. Мек си кан ци ухап си ли не ке аме рич ке мор на ре 
ко ји су се без до зво ле луч ких вла сти ис кр ца ли у Там пи ку, па их од-
мах за тим пу сти ли, при че му се над ле жни офи цир још и лич но из-
ви нио аме рич ком ад ми ра лу, овом то ни је би ло до вољ но већ је тра-
жио да Мек си кан ци по врх све га ис па ле још и 21 по здрав ни пло тун 
у част САД. Мек си кан ци су ми сли ли да је то пре ви ше, по го то во 
што САД ни су при зна ва ле њи хо ву та да шњу вла ду, па су по ну ди ли 
да они поч ну са по здрав ним пло ту ном, да Аме ри кан ци од го во ре, 
те да та ко, уза јам но са лу ти ра ју ћи, из гла де ин ци дент. На то су САД 
јед но став но оку пи ра ле Ве ра Круз.20) Не ће те да са лу ти ра те? Не ма 
про бле ма, узе ће мо вам нај ве ћу лу ку.

Ср би ја је че сто би ла у при ли ци да бу де зло ста вља на, по го-
то во по след њих два де се так го ди на. Али, ово што нам се већ не ко 
вре ме де ша ва у на шим од но си ма са Бри се лом и Ва шинг то ном по-
себ на је вр ста зло ста вља ња, за ко ју не ве ру је мо да је за бе ле же на 
у ме ђу на род ним ре ла ци ја ма. Нај пре, код овог зло ста вља ња не ма 
ко нач не ли сте зах те ва ко је жр тва тре ба да ис пу ни да би са зло ста-
вља њем пре ста ло. То је она чу ве на епи зо да ко ју, у сво јој књи зи 
Правилаћутања, опи су је Мо мир Бу ла то вић. Сло бо дан Ми ло ше-
вић тра жи од Во ре на Кри сто фе ра да на пи ше усло ве ко је Ср би ја 
тре ба да ис пу ни ка ко би САД пре ста ле да нас ки ње, а овај ка же: 
„Не ма по себ них усло ва. Мо ра те увек и на сва ком ме сту да ура ди те 
оно што се од вас оче ку је”...

18) Ро берт Д. Шул цин гер, Америчкадипломатијаод1900.године, Бе о град, Удру же ње за 
сту ди је САД у Ср би ји 2011, 51.

19) Р. Шул цин гер, 54–55.

20)  Р. Шул цин гер, 80.
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Та ко се ус по ста вља ти пич на „на стра на ко му ни ка ци ја“.21) Ту 
је жр тва не пре ста но у не ја сном и не си гур ном по ло жа ју. Она је по 
де фи ни ци ји кри ва и шта год да ура ди, она се сво је кри ви це не мо-
же осло бо ди ти. На стра ност бри сел ско-ва шинг тон ског од но са пре-
ма Ср би ји ви ди се и по то ме што се од жр тве тра жи да ра ди не са-
мо све што од ње га зло ста вљач зах те ва („ус по ста ви гра ни цу пре ма 
Ко со ву“; „раз мон ти рај ин сти ту ци је на Се ве ру“; „при ми при штин-
ског офи ци ра за ве зу“, итд), већ и да по га ђа ње го ве скри ве не же ље 
и по тре бе. Зло ста вљач оче ку је од жр тве да са њим игра сво је вр сну 
па то ло шку игру. У тој игри, на и ме, зло ста вљач не из ри че жр тви 
баш све сво је уце не. Јер, зло ста вљач је по соп стве ној де фи ни ци ји 
„ци ви ли зо ван и при сто јан“, а уце не, пр ља ве же ље и зах те ви те шко 
иду уз та кву де фи ни ци ју. Од жр тве се за то оче ку је да осе ти, на-
слу ти, по го ди, шта је то што зло ста вљач за пра во же ли. Шта је још 
услов за ЕУ? Шта је то што се не тра жи отво ре но од Ср би је (јер се 
ни је тра жи ло ни од дру гих зе ма ља), али се очекуједа Ср би ја по го-
ди и ис пу ни? Геј па ра да? Још нов ца из бу џе та људ ско пра ва шким 
НВО-има? Кон фе де рал ни ста тус за Вој во ди ну? Још на гра да Ср-
бља но вић ки и Ба са ри?... Спи сак је нео гра ни чен и нео д ре ђен. Али, 
зло ста вљач ни шта од то га не ће отво ре но тра жи ти. Са мо ће жр тву 
не мим зна ци ма „охра бри ва ти“ да је „на до бром пу ту“ и да „са мо 
та ко на ста ви“...

Кроз ћу та ње и са рад њу жр тве, пер верз ни зло ста вљач по ста је 
ле ги тим ни васпитачне срећ не жр тве. Има ли ве ће не сре ће за жр-
тву? Уз то, да би зло ста вљач лак ше ки њио, од су штин ске је ва жно-
сти да раз би је жр тви но са мо по у зда ње.22) Жр тва мо ра пр во да бу де 
дез о ри јен ти са на, рас па ме ће на, да за поч не са са мо о кри вља ва њем, 
да за се бе поч не да ми сли да ни шта ни је у ста њу да ура ди ка ко 
тре ба, те да је зло ста вља ње не ка ко заслуженаиприроднаказназа 
ње ну „не спо соб ност“ и „кри ви цу...

Но, не ра за ра се са мо жр тви но са мо по у зда ње, ра за ра се и 
ње но се ћа ње на про шлост, ра за ра се и цео њен иден ти тет.23) Про-
шлост, на и ме, мо ра би ти та ко ре ин тер пре ти ра на (ре ви ди ра на) да 
се жр тви на кри ви ца про тег не што да ље. Жр тва ви ше не сме да 
пам ти ни јед но про шло ста ње у ко ме ни је би ла „кри ва за не што“. И 
опет на по зор ни цу сту па ју дру го ср би јан ски исто ри ча ри и ме ди ји. 
Ср би ји се про на ла зи ан ти се ми ти зам у ра ном 19. ве ку, фа ши зам у 

21) Ја сми на Ах ме та гић, ПричеоНарцисузлостављачу:злостављањеикњижевност, Бе о-
град: Слу жбе ни гла сник, 2011, 20

22) Ј. Ах ме та гић, 23.

23)  О лич ном и на ци о нал ном иден ти те ту, вид. Р. Га ћи но вић (2012), 93, 99 и да ље.
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ра ном 20. ве ку, а ко ре ни ге но цид но сти и ет нич ког чи шће ња да ти-
ра ју се чак у 14. век. По што се утвр ди да је жр тва од у век „кри ва за 
не што“, по ста је ја сно да она мо ра би ти кри ва и за сво је са да шње 
зло ста вља ње...

Нај го ре је што сва ки по се бан ква ли тет ко је по се ду је жр тва 
још ви ше рас по ма мљу је зло ста вља ча.24) Жр тва ни ка ко не сме би ти 
ле па, до бра или пле ме ни та, јер ће се он да ви де ти пра ва при ро да 
зло ста вља ча. За то се жр тва мо ра сро за ти у ру жно ћу, зло и ни кост. 
За пра во, жр тва са ма има да при зна да је та ква, да у то по ве ру је, 
ка ко би зло ста вља чу би ло лак ше да из вр ши зло ста вља ње... И та ко 
се до кра ја ус по ста вља од нос пер ма нент ног, струк ту рал ног зло ста-
вља ња. У том по слу, као што смо ви де ли, (са)уче ству ју бри сел ски 
и ха шки слу жбе ни ци, бе о град ске и ва шинг тон ске ди пло ма те, нео-
ко ло ни јал ни но ви на ри и ком пра дор ски ин те лек ту ал ци, умет ни ци-
нар ко ма ни и (ауто)шо ви ни стич ки бло гер ски ба ши бо зук (ко ји се 
так ми чи ко ће оста ви ти „кре а тив ни ји“ и пр ља ви ји „ан ти ср би јан-
ски“ ко мен тар у Е-но ви на ма)... Ну жан је од го вор истин ске кри тич-
ке јав но сти у Ср би ји на ово што нам се до га ђа. Ја ча ње кул тур не 
са мо све сти и на ци о нал ног са мо по у зда ња пр ви је ко рак у од бра ни 
се бе и здра ве па ме ти на шег дру штва. Дру ги ко рак тре ба да бу де 
наш ак ти ван от пор агре си ји ко ју до жи вља ва мо у овом нео бја вље-
ном ме диј ском и кул тур ном ра ту. Тре ћи ко рак, ко нач но, тре ба да 
бу де ја сна иден ти фи ка ци ја и со ци јал на осу да не са мо глав них зло-
ста вља ча, већ и њи хо вих пла ће них или до бро вољ них са у че сни ка. 
„Ср би ја ни је ша ка пи рин ча да је по зо ба сва ка вра на ко ју до не се 
ве тар“, ре че пе сник. Вра ти мо са мо по у зда ње и пру жи мо от пор. И 
те ре чи ће би ти исти ни те.»25)

ПРАВОКАОГАРАНТИЈАБЕЗБЕДНОСТИ?

У кон крет ни јој сфе ри и ни воу, по ста вља се пи та ње ре ла ци је 
пра ва и на ци о нал не без бед но сти, без бед но сти вр ли не у јед ној на-
ци ји: сло бо де, прав де, ра да...26)

У на шим ра ни јим ра до ви ма кон ста то ва ли смо двој ност фе-
но ме на пра ва: не са вр ше ност као ме сто ра ђа ња пра ва и пра во као 

24)  Ј. Ах ме та гић, 21.

25)  Сло бо дан Ан то нић, «Ге о по ли ти ка зло ста вља ња», Геополитика,ја ну ар 2013. 

26)  Рад смо од у век раз у ме ва ли као ну жну прет по став ку за до вољ ства (са мо рад мо же ис хо-
до ва ти сва ко вр сно за до вољ ство и ста ње бла же но сти: од фи зич ког и пси хич ког здра вља, 
од чул но сти до ду хов но сти) и не е фе мер ни га рант до бре бес ко нач но сти и га рант ели те 
ре лак си ра не бу дућ но сти.
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не са вр шен, у сво јој он то ло шкој ар хи тек ту ри, ин стру мент ко рек ци-
је и те жње ка са вр шен ству чо ве ка и дру штва.

Пи са ли смо да је  «пра во фе но мен или ис каз о са вр ше но-
сти и не са вр ше но сти и да је пра во фе но мен у кре а ци ји чо ве ка и 
фе но мен ван кре а ци је чо ве ка. Пра во је и ра до сни из раз хте ња за 
са вр шен ством чо ве ка и дру штва и (али) исто вре ме но и пе чал на 
кон ста та ци ја те не са вр ше но сти. Пра во у сво јој (кла сној, груп-
ној, со ци јал но-пре ва лент ној гру па ци ји, ди на стич кој, ре жим ској, 
ин ди ви ду ал ној...) ин те ре сној равнодушности је сте не а у то ном но 
хра бре ње вр ли не. Или, мо жда, тач ни је ка за но: на ред ба вр ли не (не 
уби ти, не кра сти, не ва ра ти, пла ћа ти по рез, слу ша ти власт...). Пра-
во је сна жан све док не са вр шен ства чо ве ка јер го во ри о од су ству, 
сла бо сти или не кон ди ци ји „пле ме ни тих кон сти ту тив них фак то ра“ 
чо ве ка и дру штва. Као што су бол ни це, ме ди ци на, ле ка ри све до-
чан ство бо ле сти те ла и ду ха, та ко је и пра во све до чан ство не са вр-
ше но сти ду ха, тј. бо ле сти. Кон крет ни је: да су љу ди по ште ни не би 
би ло по тре бе за Кри вич ним пра вом; да су љу ди вер ни да тој ре чи 
не би би ло по тре бе дa се та реч кон ста ту је уго во ром и не би би ло 
Уго вор ног/Обли га ци о ног пра ва; да су љу ди бе смрт ни не би би ло 
по тре бе за На след ним пра вом; да су љу ди ми ро љу би ви не би би ло 
по тре бе за Ме ђу на род ним јав ним пра вом, да су љу ди му дри не би 
би ло по тре бе за По ро дич ним пра вом... Да кле, да су љу ди здра ви 
не би би ло по тре бе за ле ка ри ма и ме ди ци ном, а да су љу ди до бри/
са вр ше ни не би би ло по тре бе за пра вом и прав ни ци ма. 

С дру ге стра не, пра во је, апо дик тич но, не а ле а тор но, не са вр-
ше но сред ство ле че ња, пра во је не са вр ше на ко рек ци ја не са вр ше-
но сти чо ве ка. У че му је не са вр ше ност пра ва као ле ка? Овим смо на 
тра гу још јед не пе чал не кон тра дик тор но сти: не са вр ше ност чо ве-
ка и дру штва ле чи се не са вр ше ним сред ством – пра вом. Мо жда је 
циљ пра ва ма ње ам би ци о зан: не из ле че ње, већ кон тро ла бо ле сти, 
не прав да – већ мир? Ма да има при ме ра и да лек уби ја, али има 
при ме ра и да је грех спа со но сан, а да вр ли на не спа са ва.27) Сва ка 
вр ли на је по сле ди ца сло бо де. Вр ли на не на ста је де кре том. Вр ли на 
је че до сло бо де - пи са ли смо још у про шлом ве ку. Да би вр ли на си-

27) Ке не ди је, осим дру гих бо ле сти, имао про бле ма и са кич мом, па је за то но сио по јас. 
Пре ма јед ној вер зи ји ре кон струк ци је до га ђа ја у Да ла су, пр ви ме так атен та то ра ни је био 
смр то но сан. Ме ђу тим, по јас је Ке не ди ја др жао у ус прав ном по ло жа ју и ти ме га учи нио 
до ступ ним за дру ги - смр то но сан ме так. Да ни је би ло ле ка - по ја са, не би би ло уби ства 
дру гим - смр то но сним мет ком. Лек ко ји је убио. А до га ђај ко ји све до чи и да, не ка да, 
грех спа са ва а вр ли на уби ја је сле де ћи: у афе ри “зо зо ва ча” тј. за ме не етил и ме тил ал-
ко хо ла, сви гре шни - ко ји су има ли алкохолноискуство би ли су от пор ни на уби стве ни 
ал ко хол, док су стра да ливрлинеконзументи.
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ја ла ра до сном/исти ни том мо рал ном28) све тло шћу, да би њен плам 
имао по треб но тра ја ње и пол зу, да би плам вр ли не био не у га сив у 
вре ме олу ја, со ци јал них и ин ди ви ду ал них, у вре ме кад је плам нај-
по треб ни ји – вр ли на мо ра да бу де аутен тич на по тре ба и из раз сло-
бо де чо ве ка. Вр ли на не на ста је на ред бом ин ди ви дуи. За лич ност, 
на ред ба вр ли не ни је по треб на.

След стве но то ме, пра во ни је нај бо љи ар хи тек та вред но-
сти, пра во ни је до бар гра ди тељ вр ли не.29) Ме ха ни зам или за ко ни-
тост је јед но став на: аутен тич на вр ли на про ду ку је у кван ту му и у 
трaјности/не е фе мер но сти „све тле со ци о ло шке чи ње ни це“. 

Acontrario: при вид вр ли не, апо дик тич на ефе мер ност вр ли-
не, чак и из да ја вр ли не је сте мо гућ ност и из ве сност ка да је мо ти ви-
са на/ин спи ри са на/обез бе ђе на пра вом. Прав на ар хи тек ту ра вр ли не 
је сте contradictioinsubjecto. 30)

Осим ове вр ло ва жне/су штин ске кон ста та ци је о (не)мо ћи 
пра ва, мо гу да се еви ден ти ра ју и ко ри сно сти прав не ин тер вен ци-
је: уоп ште, од из бо ра прав них/дру штве них/мо рал них вред но сти до 
кон крет них пле ме ни тих прав них ин тер вен ци ја.

Кон кре тан прав ни си стем ка рак те ри ше из ве сна ак си о ло ги ја. 
Вр ло је оно пра во ко је је у опо зи ци ји сле де ћим мо дер ним фак ти ма: 
не га ци ји би о фи ли је/ра до ва ња жи во ту/по ра сту ви та ли те та (по сто је 
си сте ми са број ним еле мен ти ма не би о фи ли је: си мул та ност де по-
пу ла ци је31) и ра ста не за по сле них); укуп ној ег зи стен ци јал ној не си-
гур но сти ко ја де лу је кон ку рент ски на це ну рад не сна ге; ку по ви ни 
прав де пред ва жним три бу на ли ма; фор ми ра њу цен та ра за ле че ње 
стре са код де це; из бо ру пра вих стра те шких - гранд при ја те ља32) - 
оних ко ји су обо га ти ли Ср би ју оси ро ма ше ним ура ни ју мом чи ја је 

28) О иде ји до брог дру штва, ко му и та ри стич кој пер спек ти ви и пер спек ти ви раз вој не ети ке, 
мо рал ног ди ја ло га, вид. Ђ. Сто ја но вић, Ж. Ђу рић, 99 и да ље.

29) У јед ном од дог ма ти ка пе ва се “про ђе сен за ко на и до ђе бла го дат”, вид. Књигадуховних
саветаодговоридуховникананедоумицесавремениххришћана, Од го ва ра је ро мо нах 
Ам вро си је Јер ма ков, Бе о град, 2007, стр. 285.

30) Сло бо дан Па нов, Со ци о ло шка ди мен зи ја По ро дич ног пра ва, Социолошкипреглед, год. 
XLVI (2012), бр. 3-4 (По себ но из да ње), стр. 892-894.

31) Да нас је у Ср би ји ни во фер ти ли те та 35% ни жи од по треб ног ни воа за тзв. про сту ре-
про дук ци ју, вид. М. Бо бић, М. Бла го је вић Хју сон, „О ста рим и но вим по пу ла ци о ним 
иза зо ви ма Ср би је“, Социолошкипреглед, год. XLVI (2012), бр. 3-4 (По себ но из да ње), 
стр. 870-885.

32) „Blic“, од 13. ју на 2012,  са свим сво јим па три от ским атри бу ци ја ма, об ја вљу је текст о 
гло бал ним ху ма ни сти ма ко ји су, са свим слу чај но, са да ан га жо ва ни на ху ма ном ску пља-
њу про фи та. По ме ну ти лист са оп шта ва да „ло би сти за Ко со во на пла ћу ју при ја тељ ство“: 
као и Ку шнер, и Ол брајт је ан га жо ван у те ле ко му ни ка ци ја ма, Ве сли Кларк, командант
бомбардовања ће ис тра жи ва ти угаљ за про из вод њу наф те, Кри сто фер Дел је, та ко ђе, 
ан га жо ван у по сло ви ма ху ма ног про фи та (шља ка из Треп че, град ња пу те ва)...
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ге но ток сич ност у на ред них 60 ге не ра ци ја; не мо рал ној апрок си ма-
тив но сти жр тви на ших вој ни ка у ту злан ској ко ло ни од 42, 50 или 
160 жр та ва... Прав на вред ност је не фор си ра ње се бич но сти, ле га-
ли зо ва ног или легитимног его и зма, све јед но. Бит но је кон ста то-
ва ти да је се бич ност, не бо ле сна, већ и хо ли стич ка и не е фе мер на, 
не ла ко ле чи ва, тј. не из ле чи ва он ко ло шка хе до ни ја. Мо же ли ро до-
љуб/па три о та да бу де сна ла жљи ви предузетник ко ји је опљач као 
ма кар и имо ви ну ужа сног на зи ва – др жав ну или дру штве ну, али 
имо ви ну ко ја је хра ни ла хле бом и ду хом на род? Као што кви слинг 
ко ји де те ту по кло ни чо ко ла ду оста је кви слинг и кад ћу ти о то ме, 
а ка мо ли ка да се ре кла ми ра на вла сти тој те ле ви зи ји. Про фи то љу-
би вост/се бич ност је усло ви ла ре фор му рад ног за ко но дав ства о за-
шти ти од от ка за труд ни ца ма ко је да ру ју пред у зет ни ци, по ло ги ци 
ка пи та ли зма.33)

Се бич ност ни је сим фо нич на по де фи ни ци ји са пле ме ни-
то шћу/без бед но шћу, са са у че ство ва њем емо ци ја ма и де лом у не-
во ља ма дру гих, са мо рал ном ду жно шћу да се по мог не. По моћ је 
бо ља и искре на ако се не укра де на род но не го ако се опљач ка но на-
род но у про ми ли ма и ре кла мер ски да је уне сре ће ни ма. Као ка да се 
«за мр зне» на ша имо ви на у ино стран ству, а он да се да је за јам ко ји 
је никадисплатив, што смо на сту ди ја ма од проф. Ми ше Пе тро ви-
ћа на у чи ли за дуг СФРЈ. Као кад се иза зо ве рат, а он да ху ма ни сти 
да ри ва ју за во је/ле ко ве - што се у слу ча ју ко лек тив не не спо соб но-
сти за ра су ђи ва ње де ша ва у не ким зе мља ма ко је су би ле оаза ле пог 
жи во та а са да има ју за га ран то ва ну пу стињ ску бу дућ ност.

При ме ри за ни мљи вих кон крет них пи та ња из на ци о нал не и 
лич не без бед но сне сфе ре су сле де ћи: 

У на след но прав ном сми слу, акт ко ји вр ло афирмативно ути-
че на на ци о нал ну без бед ност је сте од лу ка Устав ног су да ко ји је 
де зер те ре ли шио мо рал но-прав не осу де (вр ло је мо рал но пи та ње 
за што би не ко бра нио сво ју ку ћу ако то мо же не ко дру ги да ра-
ди, за што би се не ко де ран жи рао/ин ко мо ди рао ти ме да по мог не у 
од бра ни ку ће свог при ја те ља, ро ђа ка, су на род ни ка...). За ни мљи во 
би би ло ис тра жи ти у ду ху со ци о ло шке ана ли зе са др жа ја, ко ли ко 
у за ви сним од исти не ме ди ји ма има кон ста та ци ја о де зер те ри ма и 
да ли је то афир ма тив ни или мо рал но не ус па ва ни кри те ри јум ана-
ли зе. И без ана ли зе зна се до го вор: као што ни ко ни је од го ва рао за 
па ље ње за ста ве ис пред Са ве зне скуп шти не или, као што то кон ста-
ту је суд ска од лу ка, да је вред ност су ве ни ра ко је су ре во лу ци о на-

33) Ка пи та ли зам као нај ви ши ста ди јум кри ми на ла, ре че пе сник Ра ша По пов не спор ну 
исти ну, а пе сник М. Да ној лић, ко ји је ево лу и рао из де мо крат ског та бо ра, ре че спор ну 
исти ну да су у ка пи та ли зму нај леп ше кће ри ка пи та ли ста.
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ри узе ли/укра ли из Са ве зне скуп шти не у ок то бар ској ре во лу ци ји 
у Ср би ји де фи ни са на као нултавредност или ло ги ка пра во суд ног 
си сте ма у Дан ској, ка ко би ре као Шек спир, да па пир а не ба че на 
бом ба уби ја рад ни ке те ле ви зи је или да је линч део де мо крат ског 
де ко ра или да кри ти ка јед ног пред сед ни ка да ни је осе део због ши-
ре ња ху ма них иде ја не го због не мир них кће ри и из ја ва да је брак 
ко ји је за по чео фор си ра њем уго вор не ин те ре сне се бич но сти, тј. 
брач ним уго во ром праведан и из ве стан у свом кра ху као ах ти са ри-
јев план у пра вед ном све ту – што је иза зва ло ак ци ју за ду же них в. 
д. и м. д. да ин стру и ра ју во ђе ње ла жног про це са у днев ном ли сту 
јуче и у вр хов ном су ду у уну тра шњо сти (вр ло пре ци зна ме та фо ра). 

Из конкретне прав не сфе ре још је дан де таљ: тренд се лек-
тив но сти и помодних кри вич них де ла: по сто је прав ни си сте ми, ре-
ци мо у Шек спи ро вој Дан ској, где не ма кри вич них де ла из гла ве 
28 про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је: од 
угро жа ва ња без бед но сти, при зна ва ња ка пи ту ла ци је или оку па ци је, 
на па да на устав но уре ђе ње, ди вер зи је, са бо та же или шпи ју на же... 
Пи та ње се са мо по ста вља: или та квих кри вич них де ла не ма да-
нас због про цва та вр ли не и некооперативностисаелементомино/
оно/страностиили је во љом ви шег или не до ма ћег фак то ра де кри-
ми на ли зо ва на на за ни мљив викиликс на чин. Уме сто кри ми на ли за-
ци је и го ње ња и кри вич них де ла ко ја увећавају на ци о нал ну си гур-
ност фор си ра ју се ме диј ски и пра во суд но, го ње ње кри вич них де ла 
ко ја ато ми зи ра ју и кон та ми ни ра ју на ци о нал но би ће и вар ни че ња у 
по ро ди ци и на рад ном ме сту. До зво ље но је и ну жно да се та де ла 
прав но де тек ту ју и нај о штри је по за ко ну санк ци о ни шу, али је за ни-
мљи во за ана ли зу ка да се та де ла и кон стру и шу.34) Уз до дат ну прав-
ну ло ги сти ку има мо про цес где се не афир ми ше здра ва, исти ни та 
и пле ме ни та лич на, брач на и по ро дич на хар мо ни ја, ко је је по чет ни 
и гра див ни еле мент ка на ци о нал ној хар мо ни ји, већ еви ден ти ра-
мо мо дер не трен до ве без брач но сти, без дет но сти, рав но прав но сти 
уме сто љу ба ви – де струк ци је по ро дич не хар мо ни је ја ча њем све оп-
ште не у ко ре ње но сти и не си гур но сти, мо дер них ли ко ва хе миј ских 
за ви сни ка... Па ска ло ва де фи ни ци ја чо ве ка као тр ске ко ја ми сли, 
ре ду ко ва на је у мо дер ној пле ме ни то сти на тр ску ко ја не ма по тре бе 
да ми сли јер то чи ни тзв. јав ност и витезовидуха-ин те лек ту ал ци 
кло ни ра ног ду ха ко ји по ми шље ње иду у (ино)земни ко ми тет (ка ко 
се не ка да го во ри ло) или ко ји има ју увек вла да ју ће ми сли, ми сли-
дик тат тро ни ра ног сил ни ка. 

34)  РТС је 15. мар та об ја ви ла да је сва ка тре ћа де вој чи ца и сва ки сед ми де чак жр тва ин це-
ста. Да кле, 20% де це у Ср би ји су вик ти ми зи ра ни овим гну сним зло чи ном. О кри ти ци 
ове ме диј ске мон стру о зне ла жи вид. Ми лан Шку лић, „Де ца жр тве ин це ста – ин фор ма-
ци ја или 'рат на' про па ган да”, Печат,260/2013, стр 50-52.
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Кон крет ни прав ни ин сти тут ко ји сво јом пра вед но шћу из 
кор пу са Ста рог за ве та35) афир ми ше и на ци о нал ну без бед ност је-
сте по што ва ње прин ци па ре ци про ци те та. По сто ји при мер где у 
вре ме бом бар до ва ња, не на шом кри ви цом не го кри ви цом агре со-
ра, не ста је стру ја у шпан ској ам ба са ди у Бе о гра ду, а вр ло бр зо, по 
прин ци пу ре ци про ци те та, и стру ја у на шој ам ба са ди у Ма дри ду. 
Без број је при ме ра ауто де струк тив ног не ко ри шће ња пра ва, и ду-
жно сти, ре ци про ци те та О том еле мен ту пи сао је Ње гош (Бог се
драгинаСрберазљутизањиховасмртнаогрешења,Заправило
лудостизабраше) и проф. Ми ло Лом пар о ду ху са мо по ри ца ња и 
ауто де струк ци је.36) За ни мљи во је да оне ко ји су он ко ло ги ју учи ни-
ли нај у по сле ни јом сма тра мо стра те шким при ја те љем. За ни мљи во 
је то ди ви ни зи ра ње, не про ла зно, ну жно док се не оја ча, већ чу до-
ви шно искре но у сво јој па то ло ги ји, ком ши је или осо бе ко ја нам 
је укра ла има ње и по би ла фа ми ли ју и за тро ва ла во ду и ва здух... 
Ни кад ни је са мо ствар у на сил ни ку, већ у па ло сти на пад ну тог: све 
што је па ду скло но, то ће и па сти, пе вао је Бран ко Миљ ко вић. 

На да мо се да ће Бе о град би ти глав ни град Ср би је и да тре ба 
те жи ти то ме да стра не вла де у Ср би ји има ју исти ути цај, ко ли ки 
ути цај има и Ср би ја на фор ми ра ње вла да у стра ним ме тро по ла ма. 
У ду ху ре ци про ци те та сло бод них, не за ви сних на ро да и др жа ва.

Број ни су дру ги при ме ри ауто де струк ци је. Ре ци мо, у фор ми 
економскесаботаже (на при мер, при ва ти за ци ја ко ја је про јек то ва-
на/ре кла ми ра на као уве ћа ње ефи ка сно сти при вре де, уве ћа ње кван-
ту ма про из вод ње, бо љег стан дар да гра ђа на, уве ћа ње за по сле но сти 
и све у куп на есте ти за ци ја жи во та. Ре зул та ти ни су дру га чи ји, већ 
су прот ни: де по пу ла ци ја а уве ћа ње бро ја не за по сле них, БДП ко ји 
не мо же да до стиг не ни во из осам де се тих го ди на про шлог сто ле-
ћа, уве ћа ње све у куп не не бе збед но сти... По ме то до ло ги ји и у ду ху 
па три мо ни јал не те о ри је, чи ји су за ступ ни ци Ари сто тел, Кон фу чи-
је, Лу на чар ски, да је лич ност ко рак ка по ро ди ци, ка дру штву и др-
жа ви, да је по ро ди ца др жа ва у ма лом а др жа ва ве ли ка по ро ди ца, 
за ми сли мо ка ко би се по на ша ли пре ма до ма ћи ну ко ји је бе ћар ски 
еко но ми ста, ра сип ник или пре за ду жен, ко ји се за ду жу је да би све 
по тро шио и уз гред уку ћа ни ма ку пио но ву гар де ро бу и чи ји дуг је 
не ис пла тив. Та ко се и не ко у Шек спи ро вој Дан ској за ду жу је та ко 
да то ни чу ку ну ну ци не мо гу да пла те све и да се у тој ку ћи/др жа ви 

35)  По проф. Тро иц ком, прав ни Ста ри за вет се за ни ма за спољ не чи ње ни це, док мо рал ни 
Но ви за вет ак цен ту је уну тра шњи став, вид. Сер ги је Вик то ро вич Тро иц ки, Црквенопра
во, Бе о град, 2011, стр. 29.

36)  У Дан ској по сто ји слу чај где се део на ро да са нај бо љом бу дућ но шћу, у тач ној де фи-
ни ци ји свог ин те ре са и прав де, бо ри про тив не прав де бесплатногшко ло ва ња и се бе 
до во ди у до сто јан стве ну по зи ци ју да пла ћа шко ло ва ње.
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на ђе, не наф та, не го ди рект ни де ри ва ти, све и да се на ђе евро ди зел 
да се не би тро ши ло на пе тро хе ми ју. При том је вр ло за ни мљи во 
кон ста то ва ти ни чим осен че ну ве ру у екс пер те: твор ци тог еко ном-
ског чу да ре гре са и да ље ужи ва ју углед, ауто ри тет и на род но по ве-
ре ње. По пут ра зум не чи ње ни це да ле ка ри ко ји су уби ли па ци јен та 
сво јим зна њем је су по но во углед ни љеч ни ци, да зи да ри ко ји су зи-
да ли ку ће ко је су се од мах уру ши ле зи да ју но ву бу дућ ност... Чи ни 
нам се да ни је у пи та њу ни шта ви ло ле ка ра, већ про фил па ци јен та37) 
ко ји са на дом опет иде свом добротвору) или форсираненекулту
ре (ко ро зив ни тренд ки ча, сти ли зо ва них и му дрих шо уа - сим бол 
кул ту ре те ле ви зи ја са на ци о нал ном фрек фен ци јом. За ни мљи во је 
за па жа ње да у вре ме ка да је др жа ва у пре го ва рач кој бор би за Ко со-
во и Ме то хи ју, те ле ви зи је ко је афир ми шу нај бо ље вред но сти ни су, 
у тој ме ри или ма ње или уоп ште, еми то ва ле ни јед ну до ку мен тар-
ну еми си ју ко ја би афир ми са ла ро до љу бље, от кло ни ла евен ту ал ну 
уни ни ју38) и још јед ном кон ста то ва ла пра вед ност бор бе до по бе-
де. Да ли са мо на лог про фи та дик ти ра ову го спод стве ну пле ме-
ни ту ана ци о нал ну аро до љу би ву ћут њу или шут њу, да ли је јах та 
ре фе рент на ка те го ри ја за са др жи ну про гра ма или кла сич ни 25мар-
тов ски на лог... Или при мер са те ле ви зи је ди пло ми ра ног ди рек то ра 
о мо но цен трич ном кул тур ном мо де лу, на си ља и све ко ли ких дис-
тан ци од мо ра ла, не жно сти, сти ла, где је очи то ва на ми зер на уло га 
ру ске умет но сти и на у ке - су де ћи по струк ту ри тв про гра ма) или 
за ни мљи во иза бра ног мо де ла образовања(уве зе ни бол. мо дел ко ји 
је, ни је те шко да се утвр ди, уве ћао или сма њио на уч ни, ум ни по-
тен ци јал на ло гом да ни је ва жна ми сао не го где је по лу ми сао или 
не ми сао об ја вље на, ко ји «про мо ви ше тер мин про ла зно сти - ја дан 
тер мин за са жа ље ња до сто јан ни во аспи ра ци ја». За ни мљи во је 
кон ста то ва ти, као при мер за ква ли фи ка ци ју пле ме ни то сти мо ти ва, 
да Бо лоњ ска де кла ра ци ја не ва жи за нај бо ље европ ске уни вер зи те-
те, од Кем бри џа, Окс фор да до не мач ких фа кул те та. То је «пот пу но 
за ко но мер на по сле ди ца на сто ја ња да се овај кон цепт обра зо ва ња 
по ну ди ма лим сре ди на ма ко је те ба још ви ше мар ги на ли зо ва ти и 
учи ни ти ап со лут но за ви сним од но си ла ца ин те лек ту ал них и кул-
тур них цен три за ма».39)

37) Пре лест је ста ње ду хов не са бла жње но сти, ка да чо век лаж при хва та као исти ну, вид. 
Књигадуховнихсаветаодговоридуховникананедоумицесавремениххришћана, Ар-
хи ман дрит Ам вро си је Ју ра сов, Бе о град, 2007, стр. 142.

38) Уни ни је, ча мо ти ња се ис це љу је мо ли твом, из бе га ва њем пра зно сло вља, тр пе љи во шћу у  
ис ку ше њи ма, вид. Ми тро по лит Нав пак та Је ро теј (Вла хос), 207.

39) Ин тер вју: Ксе ни ја Кон ча ре вић, ЛогосчасописстуденатаПравославногбогословског
факултетаБУ, бр. 1, 96 и 97.
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Где је и ка да је вре ме mobile vulgus - све ти не/оло ша у по-
кре ту. Мо бинг се да нас по сма тра у рад но прав ној, ин ди ви ду ал ној 
ди мен зи ји. Из гле да да је мо бинг јав но прав ног и ко лек тив ног ка-
рак те ра.40) Тре нут не им пе ри је рим ски прин цип „За ва ди па вла дај 
(Divideetimpera)“ осим у др жав но прав ној сфе ри при ме њу ју вр ло 
де струк тив но и у при ват но прав ној сфе ри. 

ПРИВАТНО-ПРАВНИАСПЕКТБЕЗБЕДНОСТИ
ИНЕКИПОЗИТИВНИАСПЕКТИУ
СРПСКОМНАСЛЕДНОМПРАВУ

Ана ли зу ва ља них, de lege lata при ме ра у сфе ри На след ног 
пра ва као узор ног мо де ла и inabstracto и delegeferenda за дру ге 
гра на пра ва, за по че ће мо под се ћа њем на увод ну ми сао овог члан ка. 
Nomenestomen, го во ри ли су још ста ри Ри мља ни, а Кон фу чи је је 
на пи та ње шта би пр во ура дио ка да би до шао у при ли ку да вла да 
од го во рио да би пој мо ви ма вра тио пра во зна че ње. Ако под врг не мо 
ана ли зи ети мо ло шко по ре кло пој ма на сле ђи ва ња или На след ног 
пра ва као на уч не и на став не гра ђан ско прав не ди сци пли не, уви де-
ће мо да је њи хов ко рен у пој му сле да, од но сно сле до ва ња. Слич но 
је и у не ким дру гим је зи ци ма, нпр. у ен гле ском – Succession law 
или у фран цу ском је зи ку - Le droit des successions, ко ји На след-
но пра во очи глед но та ко ђе ве зу ју за уре ђе ни по ре дак сук це си је. 
След, сле до ва ње, сук це си ја, све су то раз ли чи ти тер ми ни за исти 
циљ, за прав ну си гур ност и без бед ност, за озна ча ва ње На след ног 
пра ва као обла сти пра ва ко ја про у ча ва имо вин ско прав не по сле ди-
це смр ти јед ног ли ца схва ће не у сми слу уна пред уре ђе ног пре ла-
ска имо ви не са умр лих на жи ве, у сми слу пре ци зно ре гу ли са ног 
по рет ка сук це си је, чи ји се ме ха ни зам у срп ском пра ву ак ти ви ра 
мо мен том оста ви о че ве смр ти.41) Ако при то ме зна мо да се на сле-
ђу је за о став шти на, од но сно она имо ви на ко ја је на сле ђи ва њу по-
доб на, ни је те шко за ми сли ти ка кве би по сле ди це, од но сно ка кву 
би прав ну не си гур ност и од су ство без бед но сти иза зи ва ло од су ство 
ова квих пра ви ла, тј. ка ко би из гле да ло дру штво у ко ме би смр ћу 
јед ног ли ца пра во сво ји не пре ста ја ло да по сто ји, ње го ва имо ви на 
би ла ни чи ја и по доб на сти ца њу пра вом оку па ци је од стра не оно га 

40) Иза зи ва ње су ко ба има сво ју при ват но прав ну/по ро дич ну фор му и „јав но прав ну ком по-
нен ту“, вид. Ра до слав Га ћи но вић, «Уну тра шњи ору жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те-
та без бед но сти др жа ве», Страниправниживот 1/2012, стр. 7-23.

41) Оли вер Ан тић, Наследноправо, Бе о град 2008, 22, 24; Слав ко Мар ко вић, Наследнопра
воуЈугославији, Бе о град 1978, 4.
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ко би био бр жи, ја чи или без об зир ни ји.42) Опа сност од ова квог нео-
дар ви ни зма уочи ле су још нај ста ри је ци ви ли за ци је, па се и сам на-
ста нак На след ног пра ва ве зу је за на ста нак уре ђе не др жа ве, чи јим 
је на стан ком сва ка ко на стао и уре ђе ни си стем за шти те ње них чла-
но ва (по да ни ка или гра ђа на, за ви сно од сте пе на еко ном ске, прав не 
и фи ло зоф ске еман ци па ци је) ка ко у при ват но прав ној, та ко и у јав-
но прав ној сфе ри.43)

Имо ви на, по себ но не по крет на, од у век је има ла ве о ма ве ли ки 
не са мо еко ном ски, не го и по ли тич ки зна чај. Та ко је чи ње ни ца да је 
же на смр ћу сво га му жа, од но сно пре у да јом мо гла имо ви ну ко ју би 
од ње га на сле ди ла да пре не се у дру го брат ство, или пле ме, па чак 
и оно ко је је не при ја тељ ско, има ла за по сле ди цу ње ну дис кри ми на-
ци ју у на след но прав ном по ло жа ју у ан тич ким пра ви ма.44) Ми сао о 
ва жно сти и по тре би да се нео кр ње на имо ви на, као услов оп стан ка 
али и на прет ка, у не у ма ње ном об ли ку пре не се на сво је по том ке, 
до ми нант на је и у фе у да ли зму, а свој на след но прав ни из раз до би ја 
кроз ин сти ту те фи де и ко ми сар не суп сти ту ци је и по ро дич ног фи де-
и ко ми са,45) али и кроз уста но ву ну жног де ла. Иако су ка ко фи де и-
ко ми сар на суп сти ту ци ја, та ко и по ро дич ни фи де и ко мис за бра ње ни 
у го то во свим са вре ме ним пра ви ма, њи хов ре флекс је при су тан и 
у оним прав ним ин сти ту ти ма ко ји су да нас до пу ште ни, па се та-
ко њи хо ва пра ви ла ско ро сход но при ме њу ју на од нос прет ход ног 
и по то њег на след ни ка у слу ча ју ка да је за ве шта лац име но вао на-
след ни ка под од ло жним или рас кид ним усло вом или ро ком.46) Та-
ко ђе, иде ја о на след но прав ној (ствар но прав ној) при ро ди пра ва на 
ну жни део, по себ но у об ли ку скуп ног ну жног де ла до ми нант ног у 
ро ман ским прав ним си сте ми ма, има ла је за циљ да се за о став шти-
на као це ли на или бар њен нај ве ћи део, пре не се на ве ћи, уна пред 
од ре ђе ни број на след ни ка (по пра ви лу по то ма ка), ко ји би ње ним 
да љим ис ко ри шћа ва њем са чу ва ли свој ег зи стен ци јал ни по ло жај, 
а у фе у да ли зму и по ли тич ки ста тус.47) Ко ли ко је уко ре ње ност ове 
тра ди ци је ду бо ка, а се же још од рим ског пра ва, ка да се под за о-
став шти ном сма тра ло је дин ство имо ви не, љу ди ко ји су жи ве ли у 
јед ној по ро ди ци и њи хо вог по ро дич ног кул та по све ће ног пре ци ма 

42) Де јан Ђур ђе вић, Институцијенаследногправа, Бе о град 2010, 22.

43) О. Ан тић, 22; С. Мар ко вић, 6-7.

44) С. Мар ко вић, 98-102.

45) Оли вер Ан тић, 233.

46) Оли вер Ан тић, 229, 235-237.

47) Phi lip pe Ma la u rie, La u rent Aynès, Lessuccessions,leslibéralités, Pa ris 2008, 313.
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и бо жан стви ма у ко ја су ве ро ва ли48) (да кле, све оно што у сво јој 
син те зи на ми кро пла ну зна чи си гур ност у по ро ди ци, а на ма кро-
пла ну без бед ност у др жа ви), све до чи и по ма ло еле гич на кон ста-
та ци ја фран цу ских ауто ра, да је она из ме на ма Codecivil из 2006. 
го ди не на пу ште на по сле ви ше од 200 го ди на ва же ња овог ве ли ког 
прав ног спо ме ни ка и по сле ви ше од 2000 го ди на сво је ег зи стен ци-
је у фран цу ском оби чај ном пра ву.49) Зна чај раз ли ко ва ња ста ри не и 
те ко ви не, оно га што се сти ца ло ге не ра ци ја ма у јед ној фа ми ли ји и 
оно га што је по је ди нац сам за ра дио, при су тан је чак и у са вре ме-
ном срп ском пра ву. До пу шта ју ћи оста ви о че вим ро ди те љи ма, бра-
ћи и се стра ма и њи хо вим да љим по том ци ма да за тра же сма ње ње 
на след ног де ла оста ви о че вог су пру жни ка до ¼, ка да кон ку ри шу на 
на сле ђе са оста ви о че вим су пру жни ком са ко јим је оста ви лац био 
кра ће вре ме у за јед ни ци жи во та, а са став за о став шти не је та кав да 
ве ћи ну до ба ра из ње го ве за о став шти не чи не на сле ђе на до бра или 
до бра ко ја је оста ви лац сте као до бро чи ним прав ним по сло ви ма, 
за ко но да вац је за пра во ис ка зао по тре бу за за шти том си гур но сти 
ка ко по ро ди це та ко и са мог оста ви о ца, од она квог су пру жни ка ко-
ји би сту пио са њим у брак мо ти ви сан ре чи ма на шег ко ле ге Те-
ши ћа, „љу ба вљу на пр ви пот пис“.50) Слич но раз ли ко ва ње при ме не 
на след но прав них пра ви ла, об зи ром на ка рак тер до ба ра ко ја ула зе у 
са став за о став шти не, од но сно од сту па ње од на че ла уни вер зал но-
сти у на сле ђи ва њу, по зна ва ли су мно ги прав ни си сте ми об зи ром 
на на сле ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта (хо ум стид у САД, ерб-
хоф у Не мач кој, кол хоз у СССР).51) Да у од ме ра ва њу пра вом за шти-
ће них до ба ра, у од но су на евен ту ал ну дис кри ми на ци ју пред ност 
по не ка да има ју и не ки ар ха ич ни прав ни ин сти ту ти, го то во за бо ра-
вље ни у са вре ме ним дру штви ма, са мо ако то има за циљ оп шти ји 
ин те рес, све до чи и при мер не спо соб но сти за на сле ђи ва ње. Иако су 
ско ро сва са вре ме на пра ва одав но пре ста ла да ис кљу чу ју из на сле-
ђи ва ња чи та ве ка те го ри је ли ца об зи ром на ра су, пол, ве ру или на-
ци ју а не за ви сно од би ло ка кве кри ви це ових ка те го ри ја љу ди, ипак 
и да ље сва, без из у зет ка, сти ца ње пра ва сво ји не на не по крет но сти-
ма (а сво ји на се по са мом за ко ну сти че и на сле ђи ва њем) ве зу ју за 
по сто ја ње ре ци про ци те та са од ре ђе ном др жа вом. Дру гим ре чи ма, 

48) Жи ка Бу ју клић, ForumRomanum–Римскадржава,право,религијаимитови, Бе о град 
2009, 367-369; Об рад Ста но је вић, Римскоправо, Бе о град 2002, 231.

49) P. Ma la u rie, L. Aynès, 314-315.

50) Не над Те шић, „Љу бав на пр ви пот пис – О мо рал но сти брач них уго во ра“, АналиПравног
факултетауБеограду,2/2009, 229-246.

51) Оли вер Ан тић, „На сле ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта“, АналиПравногфакултета,
14/1983, 41-42.
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са мо ако наш др жа вља нин мо же да бу де вла сник не по крет но сти у 
не кој др жа ви, он да и њен др жа вља нин исто пра во мо же да оства ри 
у Ре пу бли ци Ср би ји.52) До ка квих лич них про бле ма до во ди ова кво 
од су ство ре ци про ци те та, све до чи ак ту е лан при мер срп ског др жа-
вља ни на, ко ји упр кос по сто ја њу пу но ва жног уго во ра о до жи вот-
ном из др жа ва њу не мо же да укњи жи пра во сво ји не на 3,5 хек та ра 
зе мљи шта на оба ли Хва ра у Ре пу бли ци Хр ват ској. Ми шље ња смо 
да срп ско по зи тив но пра во на кон до но ше ња За ко на о вра ћа њу од-
у зе те имо ви не и обе ште ће њу53) по зна је још је дан слу чај не спо соб-
но сти за на сле ђи ва ње. На и ме, чла ном 5. став 3. тач ка 3. овог за ко на 
пред ви ђе но је да „пра во на вра ћа ње имо ви не или обе ште ће ње не ма 
ли це ко је је би ло при пад ник оку па ци о них сна га ко је су де ло ва ле на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, за вре ме Дру гог свет ског ра та, као 
ни ње го ви на след ни ци.“ Не ула зе ћи овом при ли ком у оправ да ност 
ова квог ре ше ња, за др жа ће мо се на за па жа њу да је за ко но да вац ус-
кра тио имо вин ска, од но сно на след на пра ва не за ви сно од њи хо ве 
кри вич не од го вор но сти не са мо оним ли ци ма ко ја су сво јим де ло-
ва њем угро жа ва ла без бед ност Ре пу бли ке Ср би је и ње них гра ђа на, 
већ и њи хо вим по том ци ма. Под вла че ћи за крај овог де ла из ла га ња 
све у куп ни зна чај на след но прав них пра ви ла ко ја се од но се на имо-
ви ну, па и оних ко је овом при ли ком ни смо по ме ну ли, ука зу је мо на 
чи ње ни цу да на по чет ку овог ве ка про сеч на укуп на вред ност свих 
отво ре них за о став шти на у Не мач кој у јед ној го ди ни из но си из ме-
ђу 150 и 200 ми ли јар ди евра.54) Ни јед но ор га ни зо ва но дру штво не 
мо же и не сме, за рад сво је еко ном ске сна ге, прав не си гур но сти и 
без бед но сти да пре пу сти слу ча ју тран сфер ово ли ког на ци о нал ног 
бо гат ства. Сто га је по пра ви лу у упо ред ном пра ву, па и у срп ском 
пра ву, за слу чај да не по сто ји или ни је пу но ва жно за ве шта ње, а 
не по сто ји ни јед но дру го ли це из кру га за кон ских на след ни ка, по-
след њи за кон ски на след ник др жа ва.55)

Мно ги ин сти ту ти На след ног пра ва по себ ну па жњу по све ћу-
ју и без бед но сти са мог оста ви о ца. Ту пре све га има мо у ви ду не-
до стој ност за на сле ђи ва ње и ис кљу че ње из пра ва на ну жни део.56) 

52) Оли вер Ан тић (2008), 72; члан 82а. став 1. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но-
са („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гла сник РС“, бр. 
115/2005 – др. За кон). 

53) „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/2011.

54) Bec kert, UnverdientesVermögen–SoziologiedesErbrechts, Frank furt am Main 2004, 28, 
На ве де но пре ма: Д. Ђур ђе вић, 21-22.

55) Члан 21. In fine За ко на о на сле ђи ва њу Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/1995, 
101/2003).

56) Чл. 4. и чл. 61. За ко на о на сле ђи ва њу.
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Иако оба ин сти ту та пред ста вља ју по сво јој прав ној при ро ди те-
шке гра ђан ско прав не санк ци је за не при ме ре но, па и про тив прав но 
по на ша ње по тен ци јал ног на след ни ка пре ма оста ви о цу, не до стој-
ност ипак пред ста вља те жу санк ци ју јер на сту па по си ли за ко на 
тре нут ком ка да по тен ци јал ни на след ник пре ду зме не ку од рад њи 
пред ви ђе них за ко ном, те је суд ду жан да во ди ра чу на о ње ном по-
сто ја њу по си ли за ко на, а не до стој ни не мо же да стек не би ло ка кву 
ко рист из оста ви о че ве за о став шти не ни по јед ном осно ву по зи ва-
ња на на сле ђе. У свим прав ним си сте ми ма, не до стој ност на сту па 
ка да на след ник уми шљај но ли ши жи во та оста ви о ца или то по ку-
ша да учи ни.57) Раз лог упо ред ног по сто ја ња и кри вич но прав не и 
гра ђан ско прав не санк ци је у ова квим слу ча је ви ма, пред ста вља још 
од рим ског пра ва усво је но схва та ње да ни ко не мо же да из вла чи 
ко рист из свог не ча сног по на ша ња, од но сно да не по сто ји та кав 
дру штве ни и прав ни по ре дак у ко ме би би ло мо рал но да јед но ли-
це сти че имо вин ско прав не ко ри сти од оног ли ца чи ју је без бед ност 
угро зи ло или га чак ли ши ло жи во та.58) Сто га би не до стој ност на-
сту пи ла чак и у слу ча ју уби ства из ми ло ср ђа (еута на зи је).59) Но, 
ка ко је пред мет за шти те пре вас ход но сам оста ви лац и ње го ва ауто-
но ми ја во ље у рас по де ли за о став шти не, он не до стој ност мо же и да 
опро сти у фор ми за ве шта ња. То ва жи за све раз ло ге не до стој но сти 
под усло вом да је рад ња ко ја до во ди до не ке од њих пред у зе та пре 
са чи ња ва ња те ста мен та ко јим се вр ши опро штај, та ко да у срп-
ском пра ву (за раз ли ку од ре ци мо, пра ва аме рич ке др жа ве Ви скон-
зин) не би био пу но ва жан опро штај ко јим за ве шта лац опра шта не-
до стој ност на след ни ку pro futuro, нпр. за слу чај да га на след ник 
не ка да ли ши жи во та. Раз лог то ме је што би ова ква од ред ба би ла 
у су прот но сти са при нуд ним про пи си ма, јав ним по рет ком и до-
брим оби ча ји ма и то баш сто га што би би ло не при хва тљи во баш у 
сва ком мо гу ћем слу ча ју от кло ни ти при ме ну не до стој но сти за на-
сле ђи ва ње и ти ме не са мо угро зи ти без бед ност оста ви о ца, већ га 
до ве сти у си ту а ци ју да по ста не оби чан тран сми сар имо ви не без 
ика квог до сто јан ства и пра ва има нент них чо ве ку као људ ском би-

57) Оли вер Ан тић, Зо ран Ба ли но вац – КоментарЗаконаонаслеђивању, Бе о град 1996, 106; 
P. Ma la u rie, L. Aynès, 44; C. Re na ult – Bra hinsky, L’essentieldudroitdessuccessions, Pa ris 
2009, 28; L. H. Ave rill, Wills, TrustsandFutureInterests, St. Paul, Minn, 2000, 185; A. M. 
Rho des, Con se qu en ces of He irs’ Mi scon duct: Mo ving from Ru les to Di scre tion, Vol.33,Ohio
NorthernUniversityLawreview2007, 979.

58) Рад ми ла Ва сић, Ко ста Ча во шки, УводуправоII, Бе о град 1999, 254; L. H. Ave rill, 184; 
M.L. Fel lows, The Slayer Ru le: Not So lely a Mat ter of Equ ity, 71 IowaLawReview489
(1986), 490, 548; A. R. Mel lows, TheLawofSuccession, Lon don 1973, 470. 

59) Ми лош Стан ко вић, „Уми шљај но уби ство или по ку шај уби ства оста ви о ца као основ не-
до стој но сти за на сле ђи ва ње“, Правниживот,11/2009, 914-917.
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ћу.60) Слич на ар гу мен та ци ја вре ди и за раз лог не до стој но сти ко ји 
по га ђа оно ли це ко је се те же огре ши ло о за кон ску оба ве зу из др-
жа ва ња оста ви о ца или му ни је пру жи ло ну жну по моћ. Не пру жа ње 
ну жне по мо ћи под ра зу ме ва све сно од су ство ак тив но сти у при ти-
ца њу у по моћ ли цу чи ји је жи вот угро жен, не пред у зи ма ње рад њи 
ко ји ма би опа сност од јед ног ли ца мо гла да бу де от кло ње на,61) при 
че му се ов де гра ђан ско прав ним реч ни ком ре че но, ра ди о обли га ци-
ји сред ства, а не о обли га ци ји ци ља. Да кле, ова кву рад њу не ће би ти 
ду жан да пре ду зме онај на след ник ко ји би та квим де ла њем до вео у 
опа сност и соп стве ни жи вот, не ће га по го ди ти санк ци ја не до стој-
но сти ако и по ред свих по треб них рад њи ко је је пред у зео оста ви-
лац ипак из гу би жи вот, од но сно ако је ну жну по моћ би ло по треб но 
пру жи ти у од но су на ви ше ли ца, па се он опре де лио за јед но услед 
че га ни је мо гао да при тек не у по моћ оста ли ма (осим раз у ме се, ако 
би из бор био тен ден ци о зан, па по моћ би ла пру же на ли ци ма ко ја су 
у да том тре нут ку би ла ма ње угро же на да би се на тај на чин оправ-
да ло не пру жа ње по мо ћи оста ви о цу ко га би од ре ђе но ли це мо гло 
да на сле ди ако би по моћ за ка сни ла), али је по моћ сва ка ко ду жан 
да пру жи ако по сто ји и нај ма ња мо гућ ност да она мо же да бу де 
де ло твор на и то оним сред ством ко је се об зи ром на да те окол но сти 
мо же сма тра ти нај е фи ка сни јим.62) На тај на чин за ко но да вац са свим 
оправ да но, јед на ко шти ти жи вот и без бед ност ка ко оста ви о ца та ко 
и на след ни ка. До 2003. го ди не у срп ском на след ном пра ву је, као 
што је би ло ре чи, по сто јао још је дан раз лог не до стој но сти ко ји је 
по га ђао вој ног об ве зни ка „ко ји је нпу стио зе мљу да би из бе гао ду-
жност ње не од бра не, а до оста ви о че ве смр ти се не вра ти у зе мљу“ 
и то је био је ди ни од пет раз ло га ин диг ни те та ко ји оста ви лац ни-
је мо гао да опро сти. Ме ђу тим, од лу ком Устав ног су да Ре пу бли ке 
Ср би је, IУ бр. 358/95, од 25. сеп тем бра 2003. го ди не овај раз лог 
не до стој но сти је про гла шен за не у ста ван. Обра зло же ње је ишло у 
прав цу да ова кво огра ни че ње ни је у са гла сно сти са устав ним од-
ред ба ма ко ји ма се огра ни ча ва пра во сво ји не и на сле ђи ва ња, јер се 
оно не ти че од но са, од но сно мо рал ног пре кр ша ја пре ма оста ви о цу, 
већ се од но си на ду жност од бра не зе мље. Да ље је на гла ше но да 
је огра ни ча ва ње јед ног уста вом за јем че ног пра ва за рад оства ре ња 
уста вом по ста вље не ду жно сти до ве ло до на ру ша ва ња прин ци па 
је дин ства уста ва, јер се јед но уста вом за јем че но пра во мо же огра-

60)  A.M. Rho des, 981.

61)  Ђор ђе Ђор ђе вић, „Угро жа ва ње жи во та не пру жа њем по мо ћи“, Правниживот,9/2006, 
203.

62)  Ђ. Ђор ђе вић, 203-209.
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ни чи ти ра ди дру гог са мо ако је то нео п ход но. Нај зад, ис так ну то је 
да вој не об ве зни ке ко ји на пу сте Ср би ју да би из бе гли су жност ње-
не од бра не сва ка ко по га ђа ју кри вич но прав не санк ци је.63) Су прот-
на ар гу мен та ци ја, ко ју је про фе сор Ан тић и прет ход но из нео пред 
Са ве зним устав ним су дом у по ступ ку ра ди оце не са гла сно сти овог 
раз ло га не до стој но сти са Уста вом СРЈ, а ко ји је окон чан ре ше њем 
бр. 107/96 од 22.10.1996. го ди не ко јим је овај по сту пак обу ства љен, 
ово га пу та ни је од не ла пре ва гу. Ње на су шти на је „да ли це ко је би 
из бе гло Уста вом СРЈ утвр ђе ну ду жност од бра не зе мље и ни је се 
чак вра ти ло у зе мљу све до смр ти оста ви о ца, тим чи ном би угро-
зи ло, по ред оста лог, и сво је нај бли же срод ни ке, са мог оста ви о ца 
и ње го ву имо ви ну. У та квом слу ча ју мо гло је до ћи до ра ња ва ња, 
па и по ги би је оних са на след ни ка, чак и са мог оста ви о ца, ко ји су 
се ода зва ли устав ној ду жно сти од бра не зе мље... При то ме по том-
ци не до стој ног на сле ђу ју по пра ву пред ста вља ња, што прак тич но 
зна чи да је та ква од ред ба о не до стој но сти пре мо рал ног не го ка-
зне ног ка рак те ра.“64) Ин те ре сант но је још на по ме ну ти да је ка ко 
у За ко ну о на сле ђи ва њу Ср би је из 1974. го ди не, та ко и у за ко ни-
ма о на сле ђи ва њу бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка из вре ме на 
СФРЈ овај раз лог не до стој но сти био фор му ли сан још ри го ро зни је 
(„не до сто јан је да на сле ди гра ђа нин ко ји је пре бе гао из зе мље да 
би из бе гао осу ду за те же кри вич но де ло, или из бе гао оба ве зу слу-
же ња вој ске или вр шио не при ја тељ ску де лат ност, па се до смр ти 
оста ви о ца не вра ти у зе мљу“), али да се ни ка да ни је по ста ви ло 
пи та ње ње го ве са гла сно сти са уста вом. Но ви За кон о на сље ђи ва-
њу Ре пу бли ке Срп ске65) у чл. 149. ст. 1. тач ка д та ко ђе пред ви ђа да 
ће би ти не до сто јан за на сле ђи ва ње „гра ђа нин ко ји је по бје гао из 
зе мље да би из бје гао осу ду за те же кри вич но ди је ло.“ Но, чи ни се 
да члан 59. став 2. ва же ћег Уста ва Ср би је из 2006. го ди не, от кла ња 
мо гућ ност вра ћа ња ова квог или слич ног раз ло га не до стој но сти у 
срп ско пра во и profuturo,об зи ром да пред ви ђа да „пра во на сле ђи-
ва ња не мо же би ти ис кљу че но или огра ни че но због не ис пу ње ња 
јав них оба ве за“.  

Ка да је реч о ис кљу че њу из пра ва на ну жни део, тре ба ре ћи 
да је у од но су на не до стој ност, код овог ин сти ту та ка рак тер не до-
зво ље ног по на ша ња на след ни ка не по сред ни је усме рен ка оста ви-
о че вој око ли ни и ши рој дру штве ној за јед ни ци, а по сред ни је пре ма 
са мом оста ви о цу. Сто га до при ме не ове уста но ве до ла зи са мо ак-

63)  Оли вер Б. Ан тић, Де јан Б. Ђур ђе вић, ПриручникзаНаследноправо, Бе о град 2009, 74.

64)  Оли вер Ан тић (2008), 75, фн. 191.

65)  СлужбенигласникРепубликеСрпске, бр. 01-020-1701/08 од 29.12.2008. го ди не.
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тив ним за ве шта о че вим по на ша њем, ка да он у за ве шта њу за тим 
из ра зи же љу на не сум њив на чин,66) а ис кљу че ни мо же по пут не-
до стој ног, да не до би је ни ти је дан део из оста ви о че ве за о став шти-
не, али би за раз ли ку од не до стој ног мо гао и да на сле ди, исти на 
ма ње не го што би пре ма пра ви ли ма о ну жном на сле ђи ва њу мо гао 
да тра жи.67) За кон о на сле ђи ва њу пре ци зи ра да оста ви лац мо же да 
ис кљу чи из ну жног де ла оног на след ни ка ко ји се по вре дом не ке 
за кон ске или мо рал не оба ве зе те же огре шио о ње га, а он да, са мо 
при ме ра ра ди, пре ци зи ра да је то мо гу ће у слу ча ју уми шљај но из-
вр ше ног кри вич ног де ла пре ма оста ви о цу, ње го вом су пру жни ку, 
де те ту, усво је ни ку или ро ди те љи ма, за тим, ако се на след ник гру бо 
и увре дљи во од но сио пре ма оста ви о цу или ако се одао не ра ду и 
не по ште ном жи во ту.68) Да ово ни је ис цр пан спи сак раз ло га за екс-
хе ре да ци ју, по ка за ли смо и у не ким на шим прет ход ним ра до ви ма, 
до ка зу ју ћи да је она мо гу ћа и услед на си ља у по ро ди ци.69) Еви дент-
но, и ов де се на из ве стан на чин, у ши рем или ужем сми слу, кроз 
за шти ту фи зич ког или пси хич ког ин те гри те та де ку ју са и ње го вих 
нај бли жих срод ни ка, од но сно кроз санк ци о ни са ње дру штве но ка-
жњи вог и не при ме ре ног по на ша ња шти ти и без бед ност. Та ко би 
нпр. оста ви лац мо гао пу но ва жно да ис кљу чи из пра ва на ну жни 
део оно ли це ко је је ње му или не ком од на ве де них срод ни ка на не-
ло те шку те ле сну по вре ду, или ли ши ло жи во та не ког од нај у жих 
чла но ва ње го ве по ро ди це, али и оно ли це ко је би нпр. швер цом, 
кра ђом, про сти ту ци јом обез бе ђи ва ло се би сред ства за одр жа ва ње 
ма те ри јал не ег зи стен ци је. Тре ба ис та ћи да је по срп ски За кон о на-
сле ђи ва њу из 1974. го ди не из ри чи то пред ви ђо још је дан раз лог за 
ис кљу че ње: „ако је ну жни на след ник учи нио кри вич но де ло упра-
вље но на под ри ва ње на род не вла сти, не за ви сност зе мље и ње не 
од брам бе не сна ге“. Но, и са да шња фор му ла ци ја раз ло га за ис кљу-
че ње у ви ду ши ро ког прав ног стан дар да, оста вља мо гућ ност за ве-
шта о цу да и услед ова квог или слич ног раз ло га, ко ји би се огле дао 
у угро жа ва њу без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је (па и де зер те ра ко ји 
по сле од лу ке Устав ног су да из 2003. го ди не ви ше ни је не до сто јан 
за на сле ђи ва ње), раз ба шти ни свог ну жног на след ни ка. 

Иден тич не прав не по сле ди це као и ис кљу че ње про из во ди и 
ли ше ње пра ва на ну жни део, али се об зи ром да не што дру га чи-

66) Члан 62. став 1. и став 2. За ко на о на сле ђи ва њу.

67) Члан 61. став 2. За ко на о на сле ђи ва њу.

68) Члан 61. став 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

69) Ми лош Стан ко вић, На си ље у по ро ди ци као узрок ис кљу че ња из пра ва на ну жни део, 
Насиљеупородици–Зборникрадовасанаучногскупа,уред ни ци проф. др Сло бо дан 
Па нов, проф. др Ма ри на Ја њић Ко мар, проф. др Ми лан Шку лић, Бе о град 2012, 248-267.
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ји циљ овог ин сти ту та оно на зи ва и ис кљу че њем у до број на ме-
ри (exheredatiobonamente). До ли ше ња мо же да до ђе са мо ако је 
на след ник ко ји је оста ви о чев по то мак пре за ду жен или ра сип ник, 
а има сво је ма ло лет не по том ке или пу но лет не по том ке ко ји су не-
спо соб ни за при вре ђи ва ње.70) Циљ је, као што се ви ди, да се оним 
ли ци ма ко ја „сво ју имо ви ну тро ше у бес це ње“, или се она „на ла зи 
у трај ни јем од но су не сра зме ре ак ти ве и па си ве“71) не оста ви ни шта, 
или ма ње од оног на след ног де ла на ко ји би по ре дов ним окол но-
сти ма има ли пра во, а да би се на тај на чин оси гу ра ла ма те ри јал на 
ег зи стен ци ја оних ли ца за ко је је очи глед но да не мо гу да оче ку ју 
го то во ни ка кву имо вин ску ко рист или нов ча ну по моћ од сво јих ро-
ди те ља.72)

Нај зад, прав на си гур ност и без бед ност у ши рем сми слу у 
На след ном пра ву мо же да се по сма тра и кроз при зму сло бо де рас-
по ла га ња сво јом имо ви ном за слу чај смр ти, од но сно га ран то ва ња 
и очу ва ња сло бо де за ве шта ња и сло бо де уго вор ног на сле ђи ва ња 
(у оним пра ви ма у ко ји ма је оно до пу ште но). Још је Ми лош Обре-
но вић у Упут ству бр. 1141 ко је је 31. мар та 1834. го ди не упу тио 
Ко ми си ји за из ра ду Гра ђан ског за ко ни ка под ву као: „...од гра ђе ња 
те ста мен та за ви си мно го мир и (не)сло га из ме ђу на след ни ка“.73) 
Сто га на овом ме сту са мо под се ћа мо на па три мо ни јал не те о ри је, о 
ко ји ма је у прет ход ном де лу тек ста би ло го во ра, а ко је си гур ност у 
по ро ди ци сма тра ју ми кро си гур но шћу у др жа ви, од но сно ко је по-
ро ди цу схва та ју као др жа ву у ма лом. У том сми слу се и у на у ци 
сма тра да за кон ски ред по зи ва ња на на сле ђе, ко ји се при ме њу је ка-
да остви лац ни је са чи нио за ве шта ње, или оно ни је пу но ва жно, или 
њи ме ни је рас по ла га но це ло куп ном за о став шти ном, пред ста вља 
про сеч не же ље јед ног про сеч ног де ку ју са, од но сно да је из гра-
ђен ана ли зом ве ли ког бро ја за ве шта ња чи ји пре сек пред ста вља.74) 
Grossomodo, мо же се ре ћи да се сло бо да за ве шта ња, ко ју срп ски 
за ко но до вац ши ро ко га ран ту је, огле да пре све га кроз два аспек та: 
са др жи ну за ве шта ња и број фор ми за ве шта ња. 

У по гле ду са др жи не за ве шта ња, срп ски за ко но да вац те ста-
то ру га ран ту је нај ши ру сло бо ду, има ју ћи у ви ду на че ло сло бо де 
за ве шта ња као де ри ват јед ног од два нај ва жни ја на че ла гра ђан ског 
пра ва – на че ла ауто но ми је во ље. Сва ко има пра во да сло бод но рас-

70) Члан 64. и 65. За ко на о на сле ђи ва њу.

71) О. Ан тић, З. Ба ли но вац, 284-285.

72) О. Ан тић, З. Ба ли но вац, 286.

73) Оли вер Ан тић (2008), 227.

74) A. R. Mel lows, 204.
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по ла же пред ме ти ма над ко ји ма има пра во сво ји не ка ко прав ним 
по сло ви ма intervivos, та ко и прав ним по сло ви ма mortiscausa,јер 
би у су прот ном и ње го во пра во из гу би ло ка рак тер пра ва сво ји-
не, а до би ло би ка рак тер до жи вот ног пло до у жи ва ња75) (ка кву би 
то прав ну не си гур ност про у зро ко ва ло, би ло је ре чи у прет ход ним 
ре до ви ма). С дру ге стра не, сво јим рас по ла га њем ко јим од ре ђе на 
ли ца по ста вља за сво је на след ни ке или ле га та ре, оста вља им од ре-
ђе ни део сво је за о став шти не као та кве или тач но од ре ђе не ства ри 
или пра ва, сам за ве шта лац по пра ви лу до при но си си гур но сти и 
сло зи у сво јој по ро ди ци. Из пи је те та пре ма ње му, ње го ви на след-
ни ци ће се по тру ди ти да се ње го ва по след ња во ља до след но спро-
ве де.76) Ипак, ни ова сло бо да ни је ап со лут на. С јед не стра не, она 
је огра ни че на пра ви ли ма о ну жном на сле ђи ва њу о ко ме је би ло 
ре чи, а ко ји ма се шти те имо вин ски ин те ре си и си гур ност оста ви-
о цу нај бли жих ли ца, пре ма ко ји ма је он за жи во та углав ном имао 
оба ве зу из др жа ва ња. С дру ге стра не, сло бо да уре ђи ва ња рас по де ле 
сво је за о став шти не је огра ни че на нор мом За ко на о на сле ђи ва њу 
да је сва ко рас по ла га ње у те ста мен ту чи ја је са др жи на про тив на 
при нуд ним про пи си ма, јав ном по рет ку и до брим оби ча ји ма ап со-
лут но ни шта во.77) Та ко би се за по тре бе на шег ра да, мо гао узе ти и 
при мер пре ма ко јем би за ве шта о че во рас по ла га ње ко је се са сто ји 
у оста вља њу би ло ка квих ко ри сти фи зич ком или прав ном ли цу, а 
у ци љу под сти ца ња њи хо вих те ро ри стич ких ак тив но сти или вр-
ше ња кри вич них де ла, би ло ап со лут но ни шта во и као та кво не би 
про из во ди ло прав на деј ства.78) Ово из раз ло га што код до бро чи них 
прав них по сло ва ка кво је за ве шта ње, и мо ти ви ула зе у ка у зу, те не-
до пу штен мо тив „ква ри“ и ка у зу и ти ме чи ни не до пу ште ном це лу 
са др жи ну те ста мен та.79)

75) Оли вер Ан тић (2008), 25.

76) „... Пре све га, мо рал но, чи ње ни ца на стра ни сук це со ра да се осе ћа со ли дар ним са сво-
јим пре ци ма има јед но уз ви ше но зна че ње: по том ци ће пу но др жа ти до то га да по ка жу 
исте вр ли не ко је су кра си ле њи хо ве прет ке ако су у њи хо вој све сти они пред став ни ци 
сво јих пре да ка, не го ка да би сма тра ли да су не за ви сни од ових и да ме ђу њи ма ни ка-
кве ду хов не ве зе. У пр вом слу ча ју, по том ство ће учи ни ти част да се по ка же до стој ним 
сво јих оче ва и да не ком про ми ту је њи хов до бар углед, док, у дру гом слу ча ју, њи хо ви 
по ступ ци не оба ве зу ју уоп ште њи хо ве прет ке, па би ви ше би ли у ис ку ше њу да учи не 
не што ло ше. Као што ви ди мо, га ле ри ја пре да ка има ве ли ки дру штве ни зна чај: по то мак 
при ме ћу је на пор тре ти ма пре да ка час осмех за до вољ ства, час мр ште ње, пре ма то ме да 
ли је учи нио не што до бро или ло ше.“, Жи во јин Пе рић: “Le Mysti ci sme dans le Dro it de 
suc ces sion, Re vue Ge ne ra le du Dro it, de la Le gi sla tion et de la Ju ri spru den ce, t. XXXXIX, 
Pa ris 1925, 40-44, 105-111, на ве де но пре ма: Оли вер Ан тић, (2008), 25, фн. 31.

77) Чл. 155. За ко на о на сле ђи ва њу Ср би је.

78) Сло бо дан Пе ро вић, Забрањениуговори, Бе о град 1975, 192, 210-223.

79) Чл. 53. ст. 3. За ко на о обли га ци о ним од но си ма („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 
– од лу ка УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Устав на 
по ве ља).



Проф.дрСлободанИ.Панов,МsМилошСтанковић НАЦИОНАЛНА...

55

За ве шта ње је стро го фор ма лан прав ни по сао, те је услов пу-
но ва жно сти из ја ве по след ње оста ви о че ве во ље да бу де пред у зе-
та у јед ном од осам За ко ном о на сле ђи ва њу пред ви ђе них об ли ка. 
За ко но да вац се по тру дио да нор ми ра њем ве ли ког бро ја фор ми у 
ко ји ма је мо гу ће ре а ли зо ва ти сло бо ду за ве шта ња учи ни мо гу ћим 
нај ши рем кру гу ли ца да и у нај ра зли чи ти јим окол но сти ма да рас-
по ла жу сво јом имо ви ном mortiscausa. По себ но су зна чај ни брод-
ско и вој но за ве шта ње као ван ред не фор ме те ста ме на та, од но сно 
усме но за ве шта ње, као из у зет на фор ма те ста мен та ко ја се ко ри сти 
у оним слу ча је ви ма ка да у да тим, из у зет ним при ли ка ма ни је мо-
гу ће те сти ра ти ни у јед ној дру гој фор ми.80) Ипак, у по гле ду не ких 
аспе ка та без бед но сти у на след ном пра ву, по себ но је ва жно ука за-
ти да „за вре ме мо би ли за ци је или ра та, за ве шта ње оном ко је на 
вој ној ду жно сти мо же са чи ни ти ко ман дир че те и дру ги ста ре ши на 
ње го вог или ви шег ран га, или не ко дру ги у при су ству не ког од тих 
ста ре ши на, као и сва ки ста ре ши на одво је ног од ре да, а по пра ви-
ли ма ко ја ва же за са чи ња ва ње суд ског за ве шта ња“.81) Иако се ова 
фор ма те ста мен та са ста вља пре ма пра ви ли ма ко ја ва же за са чи-
ња ва ње суд ског те ста мен та, те иако не по сто је прав не пре пре ке да 
ли це ко је је на вој ној ду жно сти пре ду зме и не ку дру гу (пре све га 
при ват ну) фор му те ста мен та, па и суд ски (уко ли ко је то фак тич ки 
мо гу ће), за ко но да вац се во дио на че лом по сто је ћим још у рим ском 
пра ву (од Це за ро вог до ба), да ли ци ма ко ја су ан га жо ва на у од бра ни 
сво је зе мље и услед то га у стал ној жи вот ној опа сно сти, тре ба пру-
жи ти до дат не га ран ци је и по јед но ста ви ти по сту пак за рас по ла га ње 
имо ви ном за слу чај смр ти. Из тог раз ло га се вој ним те ста мен том 
мо гу слу жи ти не са мо про фе си о нал ни вој ни ци и офи ци ри, од но-
сно ли ца у ак тив ној вој ној слу жби, већ и при пад ни ци ре зер вног 
са ста ва, до бро вољ ци, при пад ни ци са ни те та, па и же не ко је се на 
би ло ко ји на чин на ла зе вој ној ду жно сти, као и ли ца ко је уче ству ју 
у од бра ни зе мље, али због при го во ра са ве сти не но се оруж је.82) У 
истом сми слу, in favoremова квих ли ца, ко ја услед при ли ка у ко-
ји ма се на ла зе не ће мо ћи да оду до су да, или ако из би ло ког раз-
ло га ни су у ста њу да чи та ју и пи шу (ре ци мо, услед ра ња ва ња) и 
по слу же се не ком дру гом, при ват ном фор мом за ве шта ња, и по јам 
мо би ли за ци је и ра та тре ба ту ма чи ти ши ре, те до зво ли ти пред у зи-
ма ње вој ног те ста мен та и за вре ме „проб них мо би ли за ци ја ра ди 
одр жа ва ња ве ћих вој них ве жби“, као и ка да по сто ји фак тич ко рат-
но ста ње, прем да ста ње ра та или не по сред не рат не опа сно сти ни је 

80)  Члан 110. став 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

81)  Члан 109. став 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

82)  Или ја Ба бић, Вој нич ки те ста мент, АналиПравногфакултета,34/1994, 398.
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фор мал но об ја вље но.83) Нај зад, у по ступ ку са ста вља ња овог об ли-
ка те ста мен та по сто ји и јед на спе ци фич ност, до дат на при ви ле ги ја, 
са ко јом се не су сре ће мо ни код јед не дру ге фор ме за ве шта ња, а 
реч је о мо гућ но сти да уло гу овла шће ног ли ца у са ста вља њу вој ног 
те ста мен та пре ду зме би ло ко је тре ће ли це ко је по зна је по сту пак 
са ста вља вој ног за ве шта ња, под усло вом да се на ла зи у при су ству 
ко ман ди ра че те или ста ре ши не тог или ви шег ран га. Иако се ова-
кво од сту па ње нај че шће прав да чи ње ни цом да „вој не ста ре ши не 
ни су вич не пра ву“,84) чи ни се из све га да бе не во лен тан став ка ко 
за ко но дав ца, та ко и на у ке, пре ма ли ци ма чи ји је жи вот угро жен јер 
уче ству ју у од бра ни зе мље, ни је под зна ком пи та ња. То је ве о ма 
ва жно и због по себ ног пси хо ло шког ста ња у ко ме се ова ли ца на-
ла зе за вре ме ра та и мо би ли за ци је, те њи хо ве дру штве не уло ге ко ја 
је од не сум њи вог оп ште друштвног зна ча ја, те ре ду ко ва ње зах те ва 
фор ме у ко јој мо гу да рас по ла жу имо ви ном за слу чај смр ти у од-
но су на ре дов не при ли ке, пред ста вља оправ да но олак ша ње ко је им 
се пру жа, а ко је као што смо ви де ли, пред ста вља ци ви ли за циј ску 
те ко ви ну.

Иако у срп ском пра ву уго вор о на сле ђи ва њу (још увек?) ни-
је до пу штен, овај ин сти тут у упо ред ном пра ву пред ста вља нај ја чи 
основ по зи ва ња на на сле ђе и је дан од мо гу ћих на чи на рас по ла га ња 
имо ви ном mortiscausa. У но ви јој срп ској ли те ра ту ри су ис так ну ти 
убе дљи ви ар гу мен ти због ко јих би уго вор о на сле ђи ва њу по но во 
тре ба ло уве сти у срп ско пра во и то баш из раз ло га от кла ња ња мо-
гу ћих спо ро ва из ме ђу на след ни ка и по сти за ња прав не си гур но сти 
ка да то ни је мо гу ће аде кват но учи ни ти за ве шта њем. По ми шље њу 
ових ауто ра, ти бе не фи ти би на ро чи то до ла зи ли до из ра жа ја у слу-
ча је ви ма за кљу чи ва ња уго во ра о на сле ђи ва њу из ме ђу су пру жни ка 
„у по гле ду до ба ра ко ја се на ла зе у ре жи му за јед нич ке имо ви не“, 
од но сно „из ме ђу за ве шта о ца и чла но ва ње го ве по ро ди це ко ји за-
јед но са њим за јед нич ки жи ве и при вре ђу ју, и то у по гле ду до ба ра 
ко ја се на ла зе у ре жи му за јед нич ке сво ји не чла но ва по ро дич не за-
јед ни це.“85)

Нај зад, иако уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу не пред ста-
вља на след но прав ни уго вор, и њи ме је мо гу ће ути ца ти на рас по ред 
за о став шти не, об зи ром да све оно што је пред мет овог уго во ра не 
ула зи у са став за о став шти не и њо ме не мо гу да се на ми ре ну жни 

83)  И. Ба бић, 397 - 398.

84) О. Ан тић, З. Ба ли но вац353.

85) Де јан Ђур ђе вић, Уво ђе ње уго во ра о на сле ђи ва њу у срп ско пра во, АналиПравногфакул
тета2/2009, 208.
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на след ни ци.86) Ово је по себ но ва жно јер овај уго вор пред ста вља 
је дан од нај фре квент ни јих прав них по сло ва у на шој прав ној прак-
си. Сто га ва жан аспект у за шти ти при ма о ца из др жа ва ња и ње го ве 
си гур но сти, об зи ром да је нај че шће реч о ста ри јем ли цу ко ме су 
бри га и не га по треб ни а овај уго вор је по сво јој прав ној при ро ди 
але а то ран, пред ста вља од ред ба по ко јој суд мо же да по ни шти овај 
кон тракт ако он за да ва о ца из др жа ва ња ни је пред ста вљао ни ка кву 
не из ве сност због бо ле сти или ста ро сти при ма о ца из др жа ва ња.87) 
Та ко ђе, уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу ће би ти ни штав и ако је 
да ва лац из др жа ва ња ли це ко је се у окви ру свог за ни ма ња или де-
лат но сти ста ра о при ма о цу из др жа ва ња (нпр. ле кар или ме ди цин-
ска се стра ко ји ле че или не гу ју бо ле сни ка са ко јим за кљу чу ју овај 
уго вор), под усло вом да прет ход но ни је до био са гла сност над ле-
жног ор га на ста ра тељ ства.88) На тај на чин се при ма лац из др жа ва ња 
шти ти од мо гу ћих зло у по тре ба, од но сно ути че се да овај уго вор 
оства ри сво ју прав ну и дру штве ну свр ху за шти те и ста ра ња ли ца 
ко ји ма је та ква бри га по треб на, а не мо гу да је оства ре јер не ма 
ли ца ко ја су ду жна или мо гу да их из др жа ва ју пре ма пра ви ли ма 
По ро дич ног за ко на.89) На тај на чин се вр ши и уште да, јер се ујед но 
пред у пре ђу је да ова ква ли ца по ста ну ко ри сни ци не ке вр сте со ци-
јал ног ста ра ња ко ју др жа ва обез бе ђу је за нај у гро же ни ја ли ца.

ЗАКЉУЧАК

Са вре ме но дру штво ка рак те ри ше „бо гат ство“ не са мо раз-
ли чи тих осно ва, већ и раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја од су ства без-
бед но сти и си гур но сти, ка ко на лич ном, та ко и на дру штве ном и 
др жав ном пла ну. Пре вен ци ја и су зби ја ње на си ља и на при ват ном 
и на јав ном пла ну по ста је conditiosinequanon не са мо др жав ног 
су ве ре ни те та и оп ста ја ња иоле уре ђе них прав них и дру штве них 
од но са, већ и пред у слов лич не сре ће и здра вља. Де ло ва ње profu
turoу прав ној и за ко но дав ној сфе ри ни је увек де ло твор но, јер се у 

86) Чл. 195. ст. 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

87) Чл. 203. ст. 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

88) Чл. 196. За ко на о на сле ђи ва њу.

89) О не ким аспек ти ма за шти те при ма о ца из уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу смо већ 
пи са ли: Ми лош Стан ко вић, Уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу у срп ском по зи тив ном 
пра ву – за шти та при ма о ца из др жа ва ња, Правниживот,бр.10/2010, 967-985; Ми лош 
Стан ко вић, За шти та при ма ла ца пре ма пра ви ли ма о пре стан ку уго во ра о до жи вот ном 
из др жа ва њу у срп ском по зи тив ном пра ву, Правниживот,бр.10/2011, 557-582; Ми лош 
Стан ко вић, Alea iac ta est – Але а тор ност уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу као огра-
ни че ње мо гућ но сти ње го вог рас ки да због про ме ње них окол но сти, Harmonius, Бе о град 
2012, 70-89.
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прак си по ка за ло да и ин сти ту ти ко ји су осми шље ни са нај бо љим 
на ме ра ма, по пут на си ља у по ро ди ци, до жи вља ва ју у прак си очи-
глед не зло у по тре бе и пре тва ра ју се у ан та го ни зме соп стве не свр-
хе. Сто га пре вен ци ја зах те ва ши ро ко дру штве но де ло ва ње, не са мо 
прав ним ме то дом, већ и на пла ну обра зо ва ња, вас пи та ња и по врат-
ку тра ди ци о нал ним и не про ла зним вред но сти ма вр ли не, по ште ња 
и љу ба ви као та квих. По зи ти ван при мер син те зе при ват но-прав не 
и јав но-прав не сфе ре, у сми слу про пи си ва ња ин сти ту та ко ји ма се 
на лич ном и по ро дич ном пла ну шти ти и оп шта си гур ност и без-
бед ност (па тер на ли стич ке те о ри је) пру жа На след но пра во. Оно 
ком би на ци јом на че ла ауто но ми је во ље из ра же ном кроз сло бо ду 
уго ва ра ња и сло бо ду те сти ра ња, ко ја до пу шта сва ком по је дин цу 
да от кло ни или санк ци о ни ше она по на ша ња ко ја ова кву рав но те-
жу на ру ша ва ју, као и им пе ра тив них прав них пра ви ла оли че них у 
уста но ва ма ну жног де ла, раз ба шти ње ња и не до стој но сти за на сле-
ђи ва ње, пру жа пу то ка зе за ус по ста вља ње хар мо ни је лич не и дру-
штве не без бед но сти, а ко ји би мо гли да бу ду од ко ри сти и у дру гим 
гра на ма пра ва. 

ЛИТЕРАТУРА

Ave rill, L. H., Wills,TrustsandFutureInterests, St. Paul, Minn, 2000.
Ан тић Оли вер, Наследноправо, Бе о град, 2008.
Ан тић Оли вер, „На сле ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта“, АналиПравног

факултета, 1-4/1983.
Ан тић Оли вер, Ба ли но вац Зо ран, КоментарЗаконаонаслеђивању, Бе о град, 

1996.
Ан тић Б. Оли вер, Ђур ђе вић Б. Де јан, ПриручникзаНаследноправо, Бе о град, 

2009.
Ан то нић Сло бо дан, „Ге о по ли ти ка зло ста вља ња”, Геополитика,ја ну ар 2013.
Ар хи ман дрит Ам вро си је Ју ра сов,Књигадуховнихсаветаодговоридуховни

кананедоумицесавремениххришћана, Бе о град, 2007.
Ах ме та гић Ја сми на, ПричеоНарцисузлостављачу:злостављањеикњижев

ност, Бе о град, 2011.
Ба бић Или ја, „Вој нич ки те ста мент”, АналиПравногфакултета, 3-4/1994.
Бо бић Мир ја на, Бла го је вић Хју сон Ма ри на, „О ста рим и но вим по пу ла ци-

о ним иза зо ви ма Ср би је”, Социолошкипреглед, год. XLVI (2012), бр. 3-4 
(По себ но из да ње)

Бу ју клић Жи ка, ForumRomanum–Римскадржава,право,религијаимитови, 
Бе о град, 2009.

Ва сић Рад ми ла, Ча во шки Ко ста, УводуправоII, Бе о град, 1999.
Вик то ро вич Тро иц ки Сер ги је, Црквеноправо, Бе о град, 2011.
Га ћи но вић Ра до слав, Безбедноснафункцијадржаве, Бе о град, 2012.
Га ћи но вић Ра до слав, Пред го вор Збор ни ку Србија–ОтимањеКосоваиМе

тохије, Бе о град, 2012.



Проф.дрСлободанИ.Панов,МsМилошСтанковић НАЦИОНАЛНА...

59

Га ћи но вић Ра до слав, „Уну тра шњи ору жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та 
без бед но сти др жа ве», Страниправниживот, 1/2012.

Ђор ђе вић Ђор ђе, „Угро жа ва ње жи во та не пру жа њем по мо ћи“, Правнижи
вот, 9/2006.

Ђур ђе вић Де јан, Институцијенаследногправа, Бе о град, 2010.
Кне же вић Керн Ма ра, „Ре цепт за са вр ше ни зло чин“, Печат, 263/2013.
Кон ча ре вић Ксе ни ја, Логос - ча со пис сту де на та Пра во слав ног бо го слов ског 

фа кул те та БУ
Ma la u rie Phi lip pe, Aynès La u rent, Lessuccessions,leslibéralités, Pa ris, 2008.
Мар ко вић Слав ко, НаследноправоуЈугославији, Бе о град, 1978.
Ми тро по лит Нав пак та Је ро теј (Вла хос), Православнапсихотерапија,Наука

СветихОтаца, Бе о град, 2010.
Mel lows A. R., TheLawofSuccession, Lon don, 1973.
Па нов И. Сло бо дан, ДуховниисветовнибракуСрбији, Бе о град, 2013.
Па нов Сло бо дан, „Со ци о ло шка ди мен зи ја По ро дич ног пра ва“, Социолошки

преглед, год. XLVI (2012), бр. 3-4 (По себ но из да ње)
Па нов Сло бо дан, „На си ље у по ро ди ци: Прав но-те о риј ски кон тра пунк то ви и 

На си ље у по ро ди ци: по зи тив но-прав ни кон тра пунк то ви“, Зборник“На
сиљеупородици”, уред ни ци С. Па нов, М. Ја њић Ко мар, М. Шку лић, Бе-
о град, 2012.

Па нов Сло бо дан, Ка шће лан Бал ша, Стан ко вић Ми лош, Наследно право
Практикум, Бе о град, 2012.

Пе ро вић Сло бо дан, Забрањениуговори, Бе о град, 1975.
Re na ult – Bra hinsky Co rin ne, L’essentieldudroitdessuccessions, Pa ris, 2009.
M. Rho des А. М., „Con se qu en ces of He irs’ Mi scon duct: Mo ving from Ru les to 

Di scre tion“, Vol.33,OhioNorthernUniversityLawreview, 2007.
Сре јо вић Дра го слав, Цер ма но вић Алек сан дри на, Речникгрчкеи римскеми

тологије, Бе о град, 2004.
Стан ко вић Ми лош, „На си ље у по ро ди ци као узрок ис кљу че ња из пра ва на 

ну жни део“, Насиљеупородици–Зборникрадовасанаучногскупа, уред-
ни ци проф. др Сло бо дан Па нов, проф. др Ма ри на Ја њић Ко мар, проф. др 
Ми лан Шку лић, Бе о град, 2012.

Стан ко вић Ми лош, „Уми шљај но уби ство или по ку шај уби ства оста ви о ца као 
основ не до стој но сти за на сле ђи ва ње“, Правниживот, 11/2009.

Ста но је вић Об рад, Римскоправо, Бе о град, 2002.
Сто ја но вић Ђор ђе, Ђу рић Жи во јин, Анатомијасавременедржаве, Бе о град, 

2012.
Те шић Не над, „Љу бав на пр ви пот пис – О мо рал но сти брач них уго во ра“, 

АналиПравногфакултетауБеограду, 2/2009.
Fel lows М. L., “The Slayer Ru le: Not So lely a Mat ter of Equ ity“, 71IowaLaw

Review 489, 1986.
Хе фе От фрид, Умијећеживљењаиморалилиусрећујеливрлина?, Но ви Сад, 

2011
Шку лић Ми лан, „Де ца жр тве ин це ста-ин фор ма ци ја или 'рат на' про па ган да”, 

Печат, 260/2013.
Шул цин гер Д. Ро берт, Америчкадипломатијаод1900.године, Бе о град, Удру-

же ње за сту ди је САД у Ср би ји, 2011.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.2760.

60

Resume
Modernsocietyischaracterizedbyа„wealth”ofnotonlydiver

sebasis,butlikewisedifferentmanifestationsofthelackofsafetyand
security,bothontheindividualandonthesocietalandstatelevel.The
preventionandsuppressionofviolenceontheprivateandpubliclevel
ismorethaneverasinequanonnotonlyforstatesovereigntyandthe
survivalofevenremotelyregulatedlegalandsocialrelations,butalso
aprerequisiteofpersonalhappinessandhealth.Profuturomeasures
inthelegalandlegislativefieldarenotalwayseffective,as timehas
shownthateveninstituteswhichweredesignedwiththebestofintenti
ons,suchasthatofdomesticviolence,areinpracticefartoooftensu
bjecttoevidentabuse,turningintoantagonismsoftheirownpurpose.
Therefore,preventionrequiresbroadsocialactivity,notonlythrough
thelegalmethod,butalsothrougheducation,solidupbringing,anda
returntothetraditionalandtimelessvaluesofvirtue,honestyandlove
assuch.Apositiveexampleofthesynthesisofprivateandpubliclaw
fields, in termsofproscribing instituteswhichprovidegeneralsafety
andsecurity(paternalistictheory)ontheindividualandfamilylevelis
InheritanceLaw.Thisbranchoflaw,withacombinationofprinciples
ofpartyautonomy,asexpressedinthefreedomofcontractandfreedom
oftestation,thatalloweachindividualtocorrectorsanctionthosebe
haviorswhichagitate thisbalance,aswellas imperative legal rules
embodiedintheinstitutesoftherighttoacompulsoryshare,disinheri
tance(therighttodepriveanheirofinheritance)andunworthinessto
inherit,providespointersforestablishingtheharmonyofpersonaland
socialsecurity,whichmaybevaluableinotherbranchesoflaw.
Keywords: security, sovereignty, publiclaw, domesticviolence, virtue, inhe

ritancelaw

* Овај рад је примљен 09. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. новембра 2013. године.
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1) Char les S. Ma i er, “Pe a ce and se cu rity for the 1990’s”, Un pu blis hed pa per for the Ma cArt hur 
Fel low ship Pro gram, So cial Sci en ce Re se arch Co un cil, 12 Jun 1990. In Jo seph J. Romm, De-
finingNationalSecurity:TheNonmilitaryAspects. Co un cil of Fo re ign Re la ti ons. New York, 
1993, p. 6.

* Рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та: „Развојинституционалних
капацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеорганизованомкриминалуи
тероризмууусловимамеђународнихинтеграција“. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), а ре а ли зу је Кри-
ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014).
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XXIвека.2)Узсталниразвојсложенихорганизационихифункци-
оналних безбедноснихмера, радњи, активностии процедура, на
врхупирамидебезбедноснихпословајеиреализацијаобавештај-
неактивности,чијасеосновнафункцијаогледауправовременом,
објективом, сталном и сврсисходном обавештавању државних
органаосвимдешавањимауближемиширемокружењудржаве
(стањуиприликама удругимдржавама) и актуелнимипотен-
цијалнимизазовимаипретњаманационалној,алиирегионалноји
међународнојбезбедности.Утомсмислусеиздвајајудвекључне
функцијеобавештајнеактивностиуоквируделовањапостојећих
субјеката система националне безбедности: обавештајно-ин-
формативнафункцијауциљукреирањаиреализацијеспољнепо-
литике;иобавештајно-безбедноснаипревентивнафункцијавеза-
назаизвршавањетрадиционалнихпословабезбедности.Усвим
модерним државама ове функције обавештајне активности се
међусобнопреплићу,штосеможенеспорноутврдитианализом
функционисањањиховихсистеманационалнебезбедности,одно-
сно обавештајно-безбедносних установа и других субјеката си-
стеманационалнебезбедности(полиције,криминалистичко-оба-
вештајнихслужби),којиделујунатемељуутврђенихстратегија
изаконанационалнебезбедности,каоиматичнихзаконаидругих
правнихпрописа.
Кључнеречи: националниинтереси,националнабезбедност,изазовии

претњебезбедности,спољнаполитика,обавештајнаак-
тивност,обавештајно-безбедноснисистем,обавештај-
неустанове

Цен трал но ме сто у рас пра ва ма по ли тич ког ре а ли зма, као 
пре о вла ђу ју ће шко ле у про ми шља њу ме ђу на род не по ли ти ке и 
јед ног од нај зна чај ни јих те о риј ских пра ва ца у из у ча ва њу ме ђу на-
род них од но са, ти ме и (ме ђу на род них) сту ди ја без бед но сти по сле 
1945. го ди не3) од у век су за у зи ма ли кон цеп ти на ци о нал ног ин те ре-
са и на ци о нал не без бед но сти.4) Иако су ди на мич не и тур бу лент не 
про ме не у свет ској по ли ти ци кра јем XX и по чет ком XXI ве ка (са-

2) Де таљ ни је у: Ра до слав Га ћи но вић, „Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та 
др жа ве“, Српскаполитичкамисао, год. 20, вол. 39, бр. 1/2013, стр. 105-126; Ра до слав, 
Га ћи но вић, „Дру штве ни из во ри угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма без бед но сти др жа ве“, 
Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, год. 19, вол. 35, бр. 
1/2012, стр. 131-148.

3) Chris Brown and Kir sten Ain ley, UnderstandingInternationalRelations (third edi tion). Pal-
gra ve Mac mil lan, New York, 2005, p. 29; Оп шир ни је у: Jack J. Do nelly, RealismandInter-
nationalRelations, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 2000.

4) Мла ден Ба ја гић, Међународна безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012, стр. 146-147.
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зре ва ње анар хич не струк ту ре ме ђу на род них од но са, сло же на ме-
ђу за ви сност, «ре во лу ци ја ве шти на», ра чва ње гло бал не струк ту ре, 
итд.) усло ви ле да до ђе до од ре ђе них про ме на у раз у ме ва њу ак ту-
ел не при ро де и струк ту ре ме ђу на род не по ли ти ке, по себ но из угла 
мо гућ но сти да љег оп стан ка «вест фал ског др жав но цен трич ног си-
сте ма» и очу ва ња до ми нант не по зи ци је на ци о нал не др жа ве као 
нај зна чај ни јег ак те ра ме ђу на род них од но са, кључ на по ла зи шта и 
прин ци пи по ли тич ког ре а ли зма су још вла да ју ћи. Пре све га, ми сли 
се на сле де ће: 1) др жа ве су и да ље глав ни ак те ри свет ске по ли ти ке; 
2) оне се по на ша ју као ра ци о нал ни ак те ри, ко ји на ба зи про це не 
сво је стра те шке по зи ци је на сто је да мак си мал но уве ћа ју оче ки ва ну 
до бит; 3) др жа ве пре сле де сво је ин те ре се (што ја сно укљу чу је и 
оп ста нак), не го ал тру и стич ко по на ша ње; 4) др жа ве функ ци о ни шу 
у све ту «анар хи је» без за јед нич ке вла де.5) С об зи ром да ре а ли стич-
ка по ла зи шта по сма тра ју на ци о нал ни ин те рес кроз при зму мо ћи 
(до сти за ња и уве ћа ња) ко јој те же све др жа ве, и њи хов крај њи циљ 
у анар хич ном ме ђу на род ном си сте му, сма тра Дра ган Си мић, је сте 
до сти за ње, очу ва ње и уна пре ђе ње на ци о нал не без бед но сти ( пре 
све га не за ви сност и су ве ре ни тет), при че му је оп ста нак нај ва жни ја 
по кре тач ка си ла њи хо вог по на ша ња.6) Да кле, кон цепт на ци о нал не 
без бед но сти је уте ме љен на при ма ту су ве ре не на ци о нал не др жа-
ве, си стем ској анар хи ји и пра ву на при ме ну си ле у ци љу очу ва ња 
соп стве не/на ци о нал не без бед но сти. С об зи ром да је тер мин на ци-
о нал не без бед но сти, као и на ци о нал ни ин те рес, ус по ста вљен у по-
ли тич ком дис кур су ме ђу на род них од но са да би се од ре ди ли по ли-
тич ки ци ље ви др жа ве, Бен џа мин Ми лер (BenjaminMiller) уоча ва 
пет ди мен зи ја тра ди ци о нал ног кон цеп та на ци о нал не без бед но сти: 
1) «по ре кло прет ње (theorginofthreats); 2) при ро да прет ње (thena-
tureofthreats); 3) oдговор (theresponse); 4) ко је од го во ран за обез-
бе ђи ва ње без бед но сти (whoisresponsibleforprovidingsecurity)?; и 
5) основ не вред но сти (corevalues) за од бра ну због ко јих је др жа ва 
спрем на да иде у рат у тра ди ци о нал ним кон цеп ци ја ма ве за ним за 
на ци о нал не др жа ве су очу ва ње су ве ре ни те та и на ци о нал не не за ви-
сно сти, очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти и не по вре ди вост гра-
ни ца...7) Мно го ши ре зна че ње на ци о нал не без бед но сти од за шти те 
од фи зич ког угро жа ва ња пре по зна ју Амос Џор дан и Ви ли јам Теј-

5) Ro bert, O. Ke o ha ne and Li sa L. Mar tin. “In sti tu ti o nal The ory as a Re se arch Pro gram”, In 
Co lin El man and Mi ri am Fen di us El man (eds), Progress in international relations theory:
appraisingthefield. Cam brid ge, Mas sac hu setts, MIT Press, 2003, pp. 73-74.

6) Дра ган Р. Си мић, Наукаобезбедности–савремениприступибезбедности, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2002, стр. 66, 339.

7) Be nja min, Mil ler, „The Con cept of Se cu rity: Sho uld it be Re de fi ned?“, JournalofStrategic
Studies, Vol. 24, Is sue 2/2001, pp. 16-17.
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лор (Amos Jordan,WilliamTaylor), по ко ји ма на ци о нал на без бед-
ност об у хва та и ви тал них по ли тич ких и еко ном ских ин те ре са, као 
и за шти ту од гу би та ка ко је пре те фун да мен тал ним вред но сти ма и 
ви тал но сти др жа ве.8)  

Иако те о риј ски при сту пи (ли бе ра ли зам и др.) да ју на ци о-
нал ном ин те ре су ши ре зна че ње од са мог по ло жа ја др жа ве у анар-
хич ном си сте му (на ци о нал ни ин те рес у ве ћој ме ри за ви си од дру-
штве них и кул тур них од ред ни ца у др жа ви; та кво дру штво ви ше 
вред ну је еко ном ско бо гат ство а су ко бе/ра то ве про тив дру гих де мо-
кра ти ја сма тра не ле ги тим ним, итд.)., и они сма тра ју да је оп ста нак 
др жа ве и без бед ност ипак на пр вом ме сту. Ме ђу тим, мо ра се има ти 
у ви ду да и де мо крат ске др жа ве не ис кљу чу ју пот пу но мо гућ ност 
из би ја ња су ко ба са дру гим де мо кра ти ја ма, јер се и оне ме ђу соб но 
не тре ти ра ју са по што ва њем и  по ве ре њем ка да су им на ци о нал-
ни ин те ре си су прот ста вље ни (у су ко бу су).9) Не ула зе ћи у де таљ-
ни ју ана ли зу свих те о риј ских пра ва ца у ме ђу на род ним од но си ма 
и са вре ме ним сту ди ја ма без бед но сти, и да нас, у вре ме ну го то во 
ре во лу ци о нар не про ме не при ро де и струк ту ре гло ба ли зо ва ног ме-
ђу на род ног си сте ма, ин фор ма ци о не ре во лу ци је, ја ча ња ис пре пле-
те них иза зо ва и прет њи без бед но сти, по ја ве но вих/ме ких об ли ка 
мо ћи итд., до сти за ње, очу ва ње и уна пре ђе ње на ци о нал не без бед-
но сти оста је је дан од вр хун ских на ци о нал них ин те ре са сва ке др-
жа ве. Ма да се не мо гу пот пу но и ко нач но од ба ци ти и не ке дру ге 
иде је, ко је у пр ви план ста вља ју уло гу ме ђу на род них ин сти ту ци ја 
у пре ва зи ла же њу су ко ба из ме ђу др жа ва, пре све га пу тем из град ње 
по ве ре ња и ја ча ња са рад ње, и ства ра ња усло ва за за бра ну при ме не 
си ле у ме ђу на род ним од но си ма, др жа ве ипак не са ра ђу ју искре но, 
и не од ри чу се ло ги ке и прин ци па са мо по мо ћи (по је ди нач не упо-
тре бе си ле).10) 

Пре ма то ме, док по сто је су ве ре не др жа ве, по сто ја ће и су-
прот ста вље ни на ци о нал ни ин те ре си, по себ но у обла сти без бед но-
сти и др жа ве их се ни ка да не ће од ре ћи. Вла да ју ћи мо дел по на ша-
ња свет ских си ла је уни ла те ра ли зам (јед но стра на при ме на си ле), 
искре ног раз у ме ва ња и са рад ње у ре ша ва њу без бед но сних про бле-
ма не ма, на сце ни је и да ље ре ци про ци тет и се бич ни ин те ре си за 

8) Jo seph J., Romm, DefiningNationalSecurity: TheNonmilitaryAspects, Co un cil of Fo re ign 
Re la ti ons. New York, 1993, p. 5.

9) Ro sa to, S. (2003). „The Fla wed Lo gic of De moc ra tic Pe a ce The ory“, AmericanPoliticalSci-
enceReview, Vol. 97; Is sue 4, pp. 599.

10) Упо ре ди: Мла ден, Ба ја гић, „Нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам у ме ђу на род ним од но-
си ма и сту ди ја ма без бед но сти“, Српскаполитичкамисао, год. XX. вол. 39, бр. 1/2013, 
стр. 127-158.
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уве ћа њем мо ћи и без бед но сти, а си ла и моћ и да ље вла да ју у ме ђу-
на род ним од но си ма. На ци о нал на без бед ност та ко оста је вр хун ски 
иде ал за све др жа ве и у XXI ве ку,11) ко је ће дру ге - оп шти је вред-
но сти са гле да ва ти кроз при зму де фи ни са не стра те ги је на ци о нал не 
без бед но сти, и на ста ви ти ре а ли зо ва ти (на ци о нал не) без бед но сне 
ин те ре се свим мо гу ћим сред стви ма, ко нач но и пла ни ра њем и ре а-
ли за ци јом оп се жних оба ве штај них ак тив но сти.

ОБАВЕШТАЈНААКТИВНОСТИЊЕН
ЗНАЧАЈЗАНАЦИОНАЛНУБЕЗБЕДНОСТ

Без бед ност се од у век сма тра јед ном од нај ве ћих по тре ба, ин-
те ре са и вред но сти сва ког по је дин ца, дру штва и др жа ве, и це ло-
куп ног ме ђу на род ног окру же ња. Без бед ност је и јед на од основ них 
функ ци ја др жа ве, по жељ но ста ње, али и ак тив ност/де лат ност, ко-
јом се шти те и уна пре ђу ју сте че не вред но сти. Без бед ност је план-
ска и ра ци о нал на де лат ност це ло куп ног дру штва, јер у усло ви ма 
сло же них дру штве них од но са на по чет ку XXI ве ка по је дин це и 
дру штво угро жа ва ју мно го стру ки и умре же ни иза зо ви и прет ње 
без бед но сти. Та ко се и на ци о нал на без бјед ност од ре ђу је као „де-
лат ност на ци о нал не др жа ве ко јом она, у скла ду са сво јим дру штве-
ним мо гућ но сти ма у са да шњо сти и бу дућ но сти, узи ма ју ћи у об зир 
гло бал не про ме не и раз вој, шти ти вла сти ти иден ти тет, оп ста нак 
и ин те ре се”.12) По себ не без бед но сне де лат но сти др жа ва спро во-
ди ра ди за шти те и од бра не свих об ли ка угро жа ва ња из окру же-
ња. Те де лат но сти мо ра ју би ти у скла ду са оп штим дру штве ним 
мо гућ но сти ма, и тре ба ју се крат ко роч но и ду го роч но пла ни ра ти и 
ускла ђи ва ти сход но гло бал ним и ре ги о нал ним про ме на ма у све ту. 
За то се без бед ност до во ди у ди рект ну ве зу и са за штит ном функ-
ци јом др жа ве, где (без бед но сна) де лат ност под ра зу ме ва оба вља-
ње кон крет них ак тив но сти раз ли чи тих др жав них ор га на и дру гих 
су бје ка та ко ји уче ству ју у оства ри ва њу без бед но сне/за штит не 
функ ци је.13) Да би се из вр ши ла без бед но сна/за штит на функ ци ја 
др жа ве, од но сно да би се ефи ка сно, пра во вре ме но и све о бу хват но 
ре а ли зо ва ли сви по сло ви и де лат но сти од зна ча ја за на ци о нал ну 
без бед ност, сва ка мо дер на др жа ва ус по ста вља ефи ка сан и функ-

11) Исто, стр. 152.

12) Дра ган Р. Си мић,Наукаобезбједности:Савремениприступибезбједности, Слу жбе ни 
лист СРЈ и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2002, стр. 30.

13) Упо ре ди: Мла ден, Ба ја гић, Основибезбедности, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де-
ми ја, Бе о град, 2007.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.61-86.

66

ци о на лан си стем на ци о нал не без бед но сти, као под си стем си сте ма 
из вр шне вла сти, ко ји под ра зу ме ва је дин стве но де ло ва ње др жав них 
ор га на и дру гих уста но ва, чи ји је циљ да се до стиг не, очу ва и уна-
пре ди без бед ност по је дин ца, дру штва и др жа ве, во де ћи ра чу на о 
ме ђу на род ном окру же њу и ње го вој без бед но сти. Из град ња це ло-
ви тог/ин те грал ног си сте ма на ци о нал не без бед но сти под ра зу ме ва 
ви ше ства ри: 1) на те ме љу на уч них и ис ку стве них осно ва, де фи-
ни са ње стра те ги је на ци о нал не без бед но сти као стра те шког про-
грам ско-по ли тич ког до ку мен та ко ји по све му од ра жа ва ела стич-
ност уну тра шње и спољ не по ли ти ке др жа ве, ње ну опре де ље ност 
да соп стве ним на ци о нал ним по тен ци ја ли ма, у са рад њи са дру гим 
ме ђу на род ним су бјек ти ма, до стиг не, очу ва и уна пре ди соп стве ну 
на ци о нал ну без бед ност. При то ме др жа ва мо ра во ди ти и ра чу на о 
без бед но сти дру гих – свом бли жем и ши рем окру же њу, од но сно 
ме ђу на род ној и гло бал ној без бед но сти. У том ду ху, стра те ги ја на-
ци о нал не без бед но сти од ра жа ва спо соб ност дру штва и др жа ве да, 
у окви ру вла сти тих и оп штих без бед но сних по тре ба и ин те ре са, 
ан ти ци пи ра мо гу ће из во ре угро жа ва ња - иза зо ве и прет ње без бед-
но сти, и пре по зна без бед но сне при о ри те те и раз ви је ме ха ни зме ко-
ји ма се они мо гу ре а ли зо ва ти; 2) си стем (на ци о нал не) без бед но сти 
се те ме љи на за кон ском окви ру ко ји обез бе ђу је је дин стве но де ло-
ва ње др жав них ор га на и дру гих ин сти ту ци ја ко је оба вља ју за ко ном 
пред ви ђе не и де фи ни са не без бед но сне де лат но сти/по сло ве), као и 
функ ци о нал но и је дин стве но упра вља ње тим си сте мом.14)

Оба ве штај на ак тив ност сва ка ко спа да у нај ста ри је и нај спе-
ци фич ни је без бед но сно-пре вен тив не и ин фор ма тив не де лат но сти, 
ко је су функ ци ји не са мо очу ва ња и уна пре ђе ња на ци о нал не без-
бед но сти, већ и кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке сва ке 
са вре ме не др жа ве. Oбавеш тајна ак тив ност (енг. intelligence) као 
дру штве ни и по ли тич ки фе но мен по че ла се раз ви ја ти још са на-
стан ком пр во бит них људ ских за јед ни ца и дру штва, да би свој сна-
жан раз вој до жи ве ла по ја вом са вре ме них др жа ва. Она има и сво ју 
“исто ри ју”, ме сто у по ли тич кој прак си, ко је јој се не мо же оспо ри-
ти још од вре ме на осни ва ња пр вих др жав них за јед ни ца па до ства-
ра ња мо дер не др жа ве, чи ју струк ту ру чи ни и мре жа раз ли чи тих 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, кроз чи је де ло ва ње се огле да и ди на мич-
ност свих др жав них функ ци ја, па и без бед но сне функ ци је.15) 

Кроз исто ри ју, пред мет ин те ре со ва ња оба ве штај не ак тив но-
сти би ли су су ко би ин те ре са и про тив нич ке тај не, та ко да се оба-

14) Исто.

15) Оп шир ни је у: Мла ден, Ба ја гић, Методикаобавештајнограда, Кри ми на ли стич ко-по ли-
циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2010.
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ве штај на прак са стал но обо га ћи ва ла но вим фор ма ма при ку пља ња, 
об ра де, ана ли зе и об је ди ња ва ња оба ве штај них ин фор ма ци ја и њи-
хо вог пре тва ра ња у за вр шна оба ве штај на са зна ња, нео п ход на за 
про це ну до га ђа ја и про це са од зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност 
и до но ше ње (спољ но)по ли тич ких од лу ка ко је су ди рект ној ве зи са 
ре а ли за ци јом на ци о нал ним ин те ре си ма.16) За то се и сма тра да је 
оба ве штај на ак тив ност од у век у функ ци ји до сти за ња, очу ва ња и 
уна пре ђе ња на ци о нал не без бед но сти и ре а ли за ци је спољ не по ли-
ти ке, а у но ви је вре ме и пре вен ци је и ре пре си је нај те жих об ли ка 
кри ми на ла.17) 

Оба ве штај на ак тив ност има за циљ пра во вре ме но от кри ва ње 
пла но ва, на ме ра и ци ље ва дру гих др жа ва, да би по ли тич ки од лу-
чи о ци ко ји ко ри сте оба ве штај на са зна ња мо гли де фи ни са ти соп-
стве ну стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти и за шти те соп стве них 
ин те ре са, вред но сти и ци ље ва, кроз сло же ни про цес до но ше ња по-
ли тич ких од лу ка и ре а ли за ци је утвр ђе них по ли тич ких ци ље ва.18) 
За то се мо же оце ни ти да је оба ве штај на ак тив ност је дан од основ-
них еле ме на та на ци о нал не мо ћи, чи ја су за вр шна оба ве штај на са-
зна ња не из бе жна по тре ба и ну жност др жа ве, та ко да оба ве штај на 
ак тив ност, вр ше ћи ин фор ма тив но-оба ве штај ну и пре вен тив но-без-
бед но сну функ ци ју, чи ни бит ну по лу гу по ли тич ке вла сти и мо ћи.19) 
У те о риј ском сми слу оба ве штај на ак тив ност под ра зу ме ва “от кри-
ва ње и успе шно и це ло ви то при ка зи ва ње пра ве исти не20), од но сно 
“уоча ва ње ствар но сти у ње ном за чет ку”.21) Ге не рал но, оба ве штај на 
ак тив ност има две основ не свр хе: 1) пре све га да ин фор ми ше по ли-
ти ку; и 2) да по др жи вој не, по ли циј ске (кри ми на ли стич ке) и дру ге 
опе ра ци је, чи ји је крај њи циљ очу ва ње без бед но сти др жа ве.22) Оба-

16) Мла ден, Ба ја гић, „Оба ве штај на ак тив ност у си сте му по ли тич ке вла сти“, Политичкаре-
вија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, год. (XXI II)X, вол. 28, бр. 2/2011, стр. 
349-370.

17) Mla den, Ba ja gić, “The o re ti cal fo un da ti ons and prac ti cal im por tan ce of the cri mi na li stic in-
tel li gen ce ac ti vi ti es”, Бе о град, Ревија за криминологију и кривично право, вол. 48, бр. 
3/2010, стр. 193-212.

18) Упо ре ди: Scott, Len, Jac kson, Pe ter, “The Study of In tel li ge ce in The ory and Prac ti ce“, In-
telligenceandNationalSecurity, Vol. 19, No. 2, Sum mer 2004, pp. 139-169.

19) Мла ден, Ба ја гић, „Оба ве штај на ак тив ност у си сте му по ли тич ке вла сти“, op. cit., стр. 
353.

20) Упо ре ди: DCI Wil li am Web ster, „Re marks at Cor nell Law School”, 26 Oc to ber 1989, In 
Lat hrop, Char les E., TheLiterarySpy:TheUltimateSourceforQuotationsonEspionageand
Intelligence, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven and Lon don, 2004.

21) Lao-Tzu, TaoTehChing (6th cen tury b.c.), In Lat hrop, Char les E., op.cit., p. 199.

22) Tho mas, C. Bru ne au, “De moc racy and Ef fec ti ve ness: Adap ting In tel li gen ce for the Fight 
Aga inst Ter ro rism”, InternationalJournalofIntelligenceandCounterIntelligence, Vol. 21, 
No. 2(2008).
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ве штај на ак тив ност је сте „тај на ак тив ност др жа ве ко ја слу жи за 
раз у ме ва ње дру гих ен ти те та или вр ше ње ути ца ја на њих, она пред-
ста вља при ку пља ње и ана ли зу оба ве штај них по да та ка, кон тра о ба-
ве штај ну ак тив ност, и тај не ак ци је“.23) Она у су шти ни пред ста вља 
„при ку пље не ин фор ма ци је нео п ход не за оне ко ји их зах те ва ју“. У 
спољ ној по ли ти ци (и на ци о нал ној без бед но сти), она има за да так 
да „усме ра ва спољ но по ли тич ке од лу чи о це и по ма же им да спро ве-
ду му дро сво је ци ље ве“.24)  

У опе ра ци о нал ном сми слу спољ на оба ве штај на ак тив ност 
слу жи за раз у ме ва ње дру гих ен ти те та или вр ше ње ути ца ја на њих; 
оба ве штај но са зна ње, ак тив ност ре а ли зо ва на кроз оба ве штај ни 
ци клус;25) спе ци фич на дру штве на и по ли тич ка ак тив ност, ко ја се 
ба ви свим ства ри ма, од но сно по се бан вид ак тив но сти на при ку-
пља њу зна чај них чи ње ни ца ко је тре ба зна ти пре от по чи ња ња не ког 
прав ца по ли тич ке ак ци је;26) про из вод ко ји је ре зул тат при ку пља ња, 
сре ђи ва ња, об ра де, ана ли зе, ин те гра ци је и ин тер пре та ци је при ку-
пље них ин фор ма ци ја.27) 

У опе ра тив но-ис тра жи вач ком сми слу оба ве штај на ак тив-
ност се ре а ли зу је кроз спе ци фи чан про цес оба ве штај ног ра да, по-
знат као оба ве штај ни ци клус (енг. intelligence cycle). До са да су 
раз ви је ни раз ли чи ти те о риј ски и прак тич ни мо де ли тог ци клу са, 
ко ји се са сто ји из сле де ћих фа за: опа жа ње од ре ђе ног по ли тич ког, 
со ци јал ног, без бед но сног, или не ког дру гог про бле ма зна чај ног за 
ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те ре са и очу ва ње и уна пре ђе ње на ци-
о нал не без бед но сти; утвр ђи ва ње оба ве штај них/ ин фор ма ци о них 
по тре ба и зах те ва од стра не но си ла ца по ли тич ке вла сти и њи хо во 
пре но ше ње оба ве штај но-без бед но сним уста но ва ма; ана ли за оба-
ве штај них зах те ва, пла ни ра ње и по кре та ње про це са при ку пља ња 
си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци ја (rawintelligence); при ку пља-
ње си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци ја; кла си фи ка ци ја, про це њи-
ва ње и ана ли зи ра ње оба ве штај них ин фор ма ци ја; ин тер пре та ци ја 

23)  War ner, Mic hael, “Wan ted: A De fi ni tion of In tel li gen ce,” StudiesinIntelligence46/3 (2002).

24) De Con de, Ale xan der, et al. (eds.), EncyclopediaofAmericanForeignPolicy:Studiesofthe
PrincipalMovementsandIdeas, New York: Ga le Gro up, Char les Scrib ner’s Sons, 2002, p. 
801.

25) Ler ner, K. Lee, Ler ner, Bren da Wil moth (eds.) (Vol. I, II, III), EncyclopediaofEspionage,In-
telligence,andSecurity, New York: Ga le Gro up, Inc., a di vi sion of Thom son Le ar ning, Inc., 
2004, p. 117.

26) Ho o ver, Her bert, „Com mis sion on Or ga ni za tion of the Exe cu ti ve Branch of the Go vern ment: 
In tel li gen ce Ac ti vi ti es”, Re port to Con gres, Ju ne, 1955, p. 26, In: Ran som, Ha rry Ho we, Cen-
tralIntelligenceandNationalSecurity, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1959, p. 6.

27) Upo re di: Troy, Tho mas F., “The ‘Cor rect’ De fi ni tion of In tel li gen ce”, InternationalJournalof
IntelligenceandCounterintelligence, Vol. 5, No. 4. (1991), p. 442.
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и ин те гра ци ја/об је ди ња ва ње оба ве штај них са зна ња; из ра да за вр-
шних оба ве штај них до ку ме на та (finishintelligence), њи хо во по хра-
њи ва ње и чу ва ње; усту па ње за вр шних оба ве штај них до ку ме на та 
- оба ве штај ног са зна ња крај њим ко ри сни ци ма (ствар ним су бјек ти-
ма по ли тич ког од лу чи ва ња ко ји уче ству ју у кре и ра њу и ре а ли за ци-
ји спољ не по ли ти ке); ту ма че ње за вр шних оба ве штај них са зна ња; и 
feedback.28) Ци клус се од ви ја по ја сним ме то до ло шким, ло гич ким и 
тех нич ко-ор га ни за ци о ним пра ви ли ма, кри те ри ју ми ма и про це ду-
ра ма, об је ди ње ним кроз при ме ну свих по зна тих ме то да при ку пља-
ња и об ра де оба ве штај них ин фор ма ци ја.29) При ме ном тих ме то да 
се обез бе ђу је си сте мат ска об ра да си ро вих оба ве штај них ин фор-
ма ци ја и њи хо во пре тва ра ња у за вр шно оба ве штај но са зна ње (fi-
nishedintelligenceknowledge), нео п ход но за да љи про цес (спољ но)
по ли тич ког од лу чи ва ња. Ова кво схва ће на оба ве штај на ак тив ност 
под ра зу ме ва да при ку пља ње си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци ја 
зах те ва и при ме ну раз ли чи тих на уч них ме то да у је дин ству са при-
ку пљач ким ди сци пли на ма/кла сич ним оба ве штај ним ме то ди ма. 

При ку пља ње и об ра да си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци-
ја, из ра да за вр шних оба ве штај них до ку ме на та и њи хо во усту па ње 
крај њим ко ри сни ци ма/по ли тич ким од лу чи о ци ма) мо ра ју би ти го-
то во исто вет ни на уч ном ис тра жи ва њу. Са ма об ра да си ро вих оба-
ве штај них ин фор ма ци ја об у хва та ви ше ме ђу соб но по ве за них рад-
њи: раз вр ста ва ње/кла си фи ка ци ја, про це њи ва ње и ана ли зи ра ње, 
ту ма че ње/ин тер пре та ци ја и ин те гра ци ја. На те ме љу све о бу хват не 
ана ли зе и про це не ин те гри са них оба ве штај них са зна ња по себ ни 
ти мо ви оба ве штај них ана ли ти ча ра из ра ђу ју за вр шне оба ве штај не 
до ку мен те. За вр шни оба ве штај ни до ку мен ти (сту ди је, про це не и 
прог но зе) чи не основ - ин фор ма ци о ни ин пут за да љи ток до но-
ше ња (спољ но)по ли тич ких од лу ка. Њи хо вом ана ли зом и до дат-
ним об ли ци ма по ја шња ва ња (усме ним пу тем) кроз лич не кон так те 
оба ве штај них стру ча ка и но си ла ца по ли тич ке вла сти ре а ли зу је се 
фа за ин фор ми са ња у про це су од лу чи ва ња. Спе ци фич на за вр шна 
оба ве штај на до ку мен та (на при мер оба ве штај не сту ди је, про це не 
и прог но зе) има ју по свом са др жа ју све ка рак те ри сти ке на уч них 
сту ди ја, по себ но оних из обла сти дру штве них на у ка. Свр ха при ку-

28) Де таљ ни је у: Мла ден, Ба ја гић, „Оба ве штај на ак тив ност у си сте му по ли тич ке вла сти“, 
op.cit., стр. 356-362; Tre ver ton, Gre gory F., Gab bard, Bryan C., AssessingtheTradecraftof
IntelligenceAnalysis, San ta Mo ni ca, Rand, 2008, p. 3; Мла ден, Ба ја гић, Методикаобаве-
штајнограда,op.cit.  

29) О ме то да ма оба ве штај не ак тив но сти са вре ме них оба ве штај них слу жби оп шир ни је у: 
Мла ден, Ба ја гић, Mетодикаобавештајнограда, op.cit., стр. 105-177; Мла ден, Ба ја гић, 
„Уло га и зна чај тех нич ког ме то да (Tec hni cal In tel li gen ce) у при ку пља њу оба ве штај них 
ин фор ма ци ја (ку му ла тив на вој но тех нич ка ин фор ма ци ја)“. Бе о град, Вој но тех нич ки ин-
сти тут, вол. 46, бр. 3, стр. 1-108.
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пља ња си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци ја и њи хо ве ана ли зе и об-
ра де ко нач но и је сте у из во ђе њу за кљу ча ка о по сто ја њу од ре ђе них 
ве за из ме ђу по ја ва и про це са ко ји се ис тра жу ју. Ти ме са вре ме не 
оба ве штај не слу жбе као спе ци ја ли зо ва не уста но ве из вр шне вла сти 
оправ да ва ју свр ху свог по сто ја ња и де ло ва ња у си сте му на ци о нал-
не без бед но сти и си сте му по ли тич ке вла сти уоп ште.

С об зи ром на по тре бе и зах те ве но си ла ца по ли тич ке вла сти 
и при ро ду и ка рак тер (спољ но)по ли тич ких ци ље ва, оба ве штај на 
ак тив ност об у хва та: спољ ну оба ве штај ну ак тив ност (foreignintelli-
gence), кон тра о ба ве штај ну ак тив ност (counterintelligence), у но ви је 
вре ме и кри ми на ли стич ко-оба ве штај ну ак тив ност (criminalintelli-
gence), и дру ге по сло ве без бед но сти (за шти та устав ног по рет ка, 
те ри то ри јал не це ло ви то сти, не за ви сно сти и су ве ре ни те та зе мље, 
су прот ста вља ње по ли тич ком екс тре ми зму, бор ба про тив са вре ме-
них прет њи без бед но сти, ор га ни зо ва ног кри ми на ла: тр го ви на дро-
га ма, љу ди ма и људ ским ор га ни ма, фло ром и фа у ном и др.), ши ре-
ње оруж ја за ма сов но уни ште ње, итд.).

Оба ве штај на ак тив ност озна ча ва „при ку пља ње по да та ка по-
ли тич ке, еко ном ске и вој не при ро де о по тен ци јал ним про тив ни ци-
ма, као на гла ше но со фи сти ци ра на де лат ност из вр шне вла сти“.30) 
Као та ква, оба ве штај на ак тив ност је ди рект но у функ ци ји спољ не 
по ли ти ке и под ра зу ме ва „спе ци фич ну ин фор ма тив ну ак тив ност и 
ко нач но оба ве штај но са зна ње о пла но ви ма, ин тен ци ја ма и спо соб-
но сти ма дру гих на ци ја, од но сно ин фор ма ци је о спо соб но сти ма, 
на ме ра ма и ак тив но сти ма стра них си ла, ор га ни за ци ја или по је ди-
на ца“.31)

Ка да се има у ви ду спољ на по ли ти ка, као прак тич на ак-
тив ност др жа ве, нео п ход но је на гла си ти да су др жа ве, кроз свој 
исто риј ски раз вој, ула га ле огром не на по ре да се пра во вре ме но и 
све о бу хват но ин фор ми шу о при ли ка ма и ста њу у свом бли жем и 
ши рем окру же њу, ко ри сте ћи раз ли чи те ка на ле – ме ха ни зме ин фор-
ми са ња, та ко да се вре ме ном раз ви ла по себ на де лат ност др жа ве 
ко ју зна мо као спољ на по ли ти ка. Као прак тич на де лат ност др жа ве, 
спољ на по ли ти ка ко ри сти раз ли чи те ме ха ни зме ин фор ми са ња, пре 
све га ди пло ма ти ју, сред ства јав ног ин фор ми са ња, и оба ве штај ну 
ак тив ност. Два пр ва ка на ла ин фор ми са ња сва ка ко има ју не спо ран 
зна чај, али се за оба ве штај ну ак тив ност мо же ре ћи да је за и ста 
спе ци фич на и екс клу зив на дру штве на и по ли тич ка де лат ност, ко ју 

30) Scru ton, Ro ger, ThePalgraveMacmillanDictionaryofPoliticalThought (3rd edi tion), New 
York, Pal gra ve Mac mil lan, 2007, pp. 336-337.

31) Troy, Tho mas F., op.cit., p. 441.
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од ли ку је тај ност као основ ни и вр хун ски прин цип ра да. Тим пре, 
јер оба ве штај на ак тив ност за пред мет свог ра да има пре вас ход но 
тај не од ре ђе них ен ти те та, пре све га дру гих др жа ва, али и са ве за 
др жа ва, раз ли чи тих дру штве них и ин те ре сних ор га ни за ци ја, као и 
по је ди на ца, ко је на сто ји от кри ти при ме њу ју ћи спе ци фич не ме то де 
ра да.32) 

Нај у жи круг но си ла ца по ли тич ке вла сти оба ве шта ва се сва-
ко днев но о зна чај ним де ша ва њи ма или про ме на ма у ме ђу на род-
ном окру же њу пу тем по ме ну тих спољ них си сте ма оба ве шта ва ња 
(ди пло ма ти ја, сред ства ин фор ми са ња и оба ве штај на ак тив ност), 
ко ја мо гу има ти зна чај за на ци о нал не ин те ре се и на ци о нал ну без-
бед ност. По ли тич ки од лу чи о ци ис ка зу ју и по тре бу за осни ва њем 
раз ли чи тих екс перт ских ана ли тич ких ти мо ва и те ла, спо соб них да 
уоче и раз у ме ју де ша ва ња и про ме не у спољ ном окру же њу и да ју 
о њи ма по треб не про це не и прог но зе, на осно ву прет ход но де фи-
ни са них зах те ва и ци ље ва. Чи ње ни це о про ме на ма у окру же њу др-
жа ве, по себ но оне тај ног ка рак те ра, пре вас ход но су пред мет ин те-
ре со ва ња оба ве штај но-без бед но сних уста но ва, што је и по ла зи ште 
ус по ста вља ња не по сред не ве зе из ме ђу но си ла ца по ли тич ке вла сти 
и ових уста но ва. Сва ки про цес до но ше ња по ли тич ких од лу ка ука-
зу је на из у зе тан зна чај оба ве штај них про це на, ко је пред ста вља ју 
ин те грал ни део укуп ног про це са од лу чи ва ња. На и ме, ме то до ло ги-
ја до но ше ња по ли тич ких про це на зна чај ним де лом је уте ме ље на 
на ре зул та ти ма ра да оба ве штај них слу жби, ко ји се пре све га од но-
се на раз у ме ва ње до га ђа ја и про це са ко ји су пред мет по ли тич ког 
од лу чи ва ња. Ана ли за ме ста и уло ге оба ве штај них слу жби у про це-
су од лу чи ва ња зах те ва и све стра но са гле да ва ње при ро де за да та ка 
ко је ис пу ња ва ју по ли тич ки кре а то ри да би оба ве штај не слу жбе мо-
гле из вр ши ти сво ју ми си ју. У иде ал ним си ту а ци ја ма (оба ве штај не 
слу жбе из вр ша ва ју сво је функ ци је у скла ду са за ко ном де фи ни-
са ним де ло кру гом ра да, а по ли тич ки од лу чи о ци из вр ша ва ју сво је 
за дат ке у пу ном ка па ци те ту) од нос пре ма оба ве штај ној ак тив но сти 
је ускла ђен за ко ном и за до во ља ва ус по ста вље не прин ци пе ме ђу-
соб ног од но са ових су бје ка та. Скла дан ме ђу соб ни од но си из ме ђу 
оба ве штај них слу жби и по ли тич ких од лу чи ла ца зах те ва ис пу ње ње 
обо стра но пре у зе тих оба ве за у про це су од лу чи ва ња. За оба ве штај-
не слу жбе то зна чи ис пу ње ње че ти ри по ве за не функ ци је: 1) пра ће-
ње ва жних до га ђа ја у ино стран ству и из ве шта ва ње о њи ма, да би 
се по ли тич ки кре а то ри упо зо ри ли на мо гу ће прет ње и про бле ме; 2) 
про це на бу ду ћих до га ђа ја да би се успе шно ан ти ци пи ра ла из не на-

32)  Упо ре ди Мла ден Ба ја гић, ШпијунажауXXIвеку-савремениобавештајно-безбедносни
системи (дру го до пу ње но из да ње), Мар со, Бе о град, 2010, Увод.
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ђе ња и ри зи ци по на ци о нал ну без бед ност; 3) про це не кон крет них 
до га ђа ја; и 4) ана ли за крај њих ре зул та та по ли тич ке ак ци је у свим 
обла сти ма ко је има ју зна чај за скла дан раз вој дру штва и оп ште 
бла го ста ње. С том у ве зи, вр хо ви оба ве штај них слу жби има ју оба-
ве зу да ускла де оба ве штај на ис тра жи ва ња зах те ви ма по ли тич ких 
кре а то ра, ко ор ди ни ра ју из ра ду нео п ход них за вр шних оба ве штај-
них до ку ме на та у же ље ној фор ми, и из вр ше ин тер пре та ци ју истих, 
ува жа ва ју ћи при ро ду про бле ма и из ве сност евен ту ал них пра ва ца 
бу ду ће по ли тич ке ак ци је. Ме ђу тим, ствар ност/прак са кре и ра ња и 
ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке го то во увек, у ве ћој или ма њој ме ри, 
од сту па од про пи са ног (иде ал ног ра ци о нал ног) мо де ла.33) Као при-
мер на во ди мо сле де ћу та бе лу, ко ја упра во од сли ка ва не са гла сност 
из ме ђу иде ал не и уоби ча је не прак се.

Табела1:Процесиреализацијеспољнеполитике34)

Идеаланрационаланпроцес Уобичајенастварнапракса

Тач не, све о бу хват не ин фор ма ци је Ис кри вље не, не пот-
пуне ин фор ма ци је

Ја сна де фи ни ци ја на ци о нал-
ног ин те ре са и ци ље ва

Лич не мо ти ва ци је и ор га ни-
за ци о ни ин те ре си ко ји ис кри-
вљу ју на ци о нал не ци ље ве

Ис црп на ана ли за свих мо-
гу ћих оп ци ја

Огра ни че ни број оп ци ја ко ји се 
раз ма тра, од ко јих ни јед на ни-
је би ла те мељ но раз мо тре на

Ода бир оп ти мал ног то ка ак ци је да 
би се по сти гао же ље ни ре зул тат

Ток ак ци је би ра се пу тем по ли тич-
ког пре го ва ра ња и ком про ми са

Ја сно из ра же на од лу ка и ње-
но обра зло же ње ка ко би се 
до би ла до ма ћа по др шка

Збу њу ју ће и кон тра дик тор не 
из ја ве о од лу ци, че сто фор му-
ли са не за ме диј ску упо тре бу

Па жљи во пра ће ње при ме не од-
лу ке од стра не слу жби за ду-
же них за спољ не по сло ве

Би ро кра ти је за ду же не за спољ не 
по сло ве за не ма ру ју на по ран по сао 
упра вља ња при ме ном од лу ке

Тре нут на оце на по сле ди ца пра-
ће на ис прав ком гре ша ка

По вр шна оце на по ли ти ке, нео д-
ре ђе на од го вор ност, сла бо пра-
ће ње и за ка сне ле ко рек ци је

33) Ли ша нин, Мла ден, “Нор ма тив ни vs. ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по-
ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је (2)”, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, год. 18, вол. 31, бр. 1/2011. стр. 200; Упо ред ну та бе лу мо де ла 
ре а ли за ци је и кре и ра ња спољ не по ли ти ке овај аутор је пре у зео из: Чарлс В. Ке гли, Јр. и 
Ју џин Р. Вит коф (2004),Светскаполитика:трендитрансформација. Бе о град, Цен тар 
за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Ди пло мат ска ака де ми ја, 
стр. 144.

34)  Исто.
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За то ја сна по зи ци ја оба ве штај них слу жби за ви си од ак тив-
ног при сту па но си ла ца по ли тич ке вла сти про це су од лу чи ва ња и 
раз у ме ва њу уло ге и зна ча ја оба ве штај не ак тив но сти, кроз ус по-
ста вља ње ефи ка сног си сте ма ру ко во ђе ња, ко ор ди на ци је, на зо ра и 
кон тро ле над чла ни ца ма оба ве штај но-без бед но сног си сте ма, али 
и стал ном про це ном оба ве штај них до ме та и њи хо вим ква ли те том. 
Пре ма то ме, ме сто и уло га оба ве штај них слу жби у си сте му по ли-
тич ке вла сти за ви се пре све га од при ро де од но са из ме ђу по ли тич-
ких кре а то ра и оба ве штај них струк ту ра, ко ји мо ра ју би ти уте ме-
ље ни на ја сним и пре ци зним „пра ви ли ма игре“ (за ко ни и дру ги 
прав ни про пи си). То зна чи да окви ре ме ђу соб них од но са из ме ђу 
оба ве штај них слу жби и по ли тич ких кре а то ра де фи ни ше за кон и 
ус по ста вље ни об ли ци суб ор ди на ци је у хи је рар хи ји др жав не вла-
сти.

Без об зи ра да ли се ра ди уоп ште о оба ве штај ној ак тив но сти 
или са мо о спољ ној оба ве штај ној ак тив но сти, она пред ста вља и 
об у хва та је дин ство ви ше ме ђу соб но по ве за них фа за (опа жа ње оба-
ве штај ног про бле ма, де фи ни са ње по тре ба и зах те ва, при ку пља ње, 
про це њи ва ње и ана ли за, ин тер пре та ци ја, ин те гра ци ја, из ра да за-
вр шних до ку ме на та, усту па ње и ту ма че ње оба ве штај них са зна ња. 
Та са зна ња су за вр шни, син те ти зо ва ни оба ве штај ни про из вод, ко ја 
се у раз ли чи тим фор ма ма оба ве штај них до ку ме на та, усту па ју крај-
њим ко ри сни ци ма (ствар ним су бјек ти ма про це са спољ но по ли тич-
ког од лу чи ва ња), и дру ги ма су бјек ти ма ко ји не по сред но уче ству-
ју у спро во ђе њу спољ но по ли тич ких ци ље ва и утвр ђе них пра ва ца 
спољ но по ли тич ке ак ци је. У обла сти спољ не по ли ти ке оба ве штај на 
ак тив ност под ра зу ме ва спо соб ност уоча ва ња, спо зна је, раз у ме ва-
ња и су о ча ва ња/ ан ти ци па ци је са про ме на ма/но во на ста лим си-
ту а ци ја ма у ме ђу на род ном окру же њу за сва ку кон крет ну зе мљу 
и ње не на ци о нал не ин те ре се.35) Ка да је оба ве штај на ак тив ност у 
функ ци ји до сти за ња, очу ва ња и уна пре ђе ња на ци о нал не без бед но-
сти и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, крај њи ко ри сни ци су ствар ни 
су бјек ти по ли тич ког од лу чи ва ња.

У од но су на спољ ни оба ве штај ни рад, чи ја је функ ци ја ве-
за на и за спољ ну по ли ти ку и „чи сто“ за област на ци о нал не без-
бед но сти, контраобавештајна активност (counterintelligence) је 
дру ги аспект оп штег пој ма оба ве штај не ак тив но сти. Нај оп шти је, 
кон тра о ба вје штај на ак тив ност об у хва та ис тра жи ва ње, раз у ме ва ње 
и не у тра ли за ци ју оба ве штај них ак тив но сти /опе ра ци ја про тив нич-
ких ен ти те та. Ње ном ре а ли за ци јом се при ку пља ју ин фор ма ци је и  
спро во де ак тив но сти про тив ино стра не шпи ју на же, и дру гих об-

35)  Мла ден, Ба ја гић, Методикаобавештајнограда, op.cit.
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ли ка угро жа ва ња на ци о нал не без бед но сти. Ако се кон тра о ба ве-
штај на ак тив ност је сте ак тив ност усме ре на на за шти ту од стра не 
шпи ју на же, са бо та жа, те ро ри стич ких ака та и др., уоча ва се и ње на 
ја сна де фан зив на и офан зив на уло га. Де фан зив на уло га об у хва та 
от кри ва ње и пре се ца ње оба ве штај них про до ра стра них оба ве штај-
них слу жби у очу ва њу и уна пре ђу ју соп стве не на ци о нал не без бед-
но сти, од но сно из град њу све о бу хват ног без бед ног ам би јен та као 
штит про тив стра них оба ве штај них про до ра, из ра ду по вер љи вих 
из ве шта ја о стра ним оба ве штај ним опе ра ци ја ма, се лек ци ју про ве-
ре них ка дро ва у свим ин сти ту ци ја ма вла сти, пла ни ра ње и успе шно 
из во ђе ње сло же них без бед но сних опе ра ци ја и ино ви ра ње спе ци-
јал них кон тра о ба ве штај них ме ра, рад њи и по сту па ка. С дру ге стра-
не, офан зив на уло га кон тра о ба ве штај ног ра да об у хва та про до ре у 
струк ту ре не при ја те ља, стал ну над град њу са зна ња о оба ве штај-
ним и дру гим на ме ра ма про тив ни ка, хва та ње стра них шпи ју на и 
дво стру ких аге на та, пла си ра ње дез ин фор ма ци ја, и уни ште ње не-
при ја тељ ских оба ве штај них уста но ва. У том кон тек сту се ко ри сте 
и спе ци јал не ме ре, као што су: тај на при ме на тех нич ких сред ста ва 
за над зор ко му ни ка ци ја, тај но аудио и ви део сни ма ње, упа ди у ин-
фор ма ци о не си сте ма стра них оба ве штај них слу жби, и др.36)

Уз спољ ну оба ве штај ну и кон тра о ба ве штај ну ак тив ност и 
дру ге без бед но сне ак тив но сти, тре нут но се убр за но раз ви ја и по-
себ на оба ве штај на при ку пљач ка гра на - криминалистичко-обаве-
штајнаактивност(criminalintelligence), као спе ци фич на и осо бе-
на по ли циј ско-оба ве штај но-ис тра жна де лат ност, и у опе ра тив ном 
сми слу об у хва та при ку пља ње,  ана ли зи ра ње и вред но ва ње ин фор-
ма ци ја (из кри ми нал ног ми љеа), у ци љу от кри ва ња и су зби ја ња 
свих об ли ка кри ми на ла, по себ но ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Ње ни 
ко нач ни/за вр шни про дук ти су стра те шке (про)оце не, про фи ли са-
ње про бле ма и учи ни о ца кри вич них де ла, чи ме се омо гу ћа ва но ва 
стра те ги ја и аде кват ни стра те шки и опе ра тив но-так тич ки од го во ри 
на сва угро жа ва ња кри ми на лом. 

Кри ми на ли стич ко оба ве штај на ак тив ност пред ста вља по ку-
шај ин те гра ци је са зна ња из обла сти стра те ги је, ме наџ мен та, оба ве-
штај не ак тив но сти и кри ми на ли сти ке. Она зах те ва по сто ја ње ква-
ли тет них ба за по да та ка и ком пе тент не и ис ку сне ана ли ти ча ре за 
област кри ми на ла. У прак тич ном сми слу, кри ми на ли стич ко-оба-
ве штај на ак тив ност об у хва та пре тва ра ње ин фор ма ци ја при ку пље-
них из раз ли чи тих из во ра у спро во ђе њу стра те ги је, по ли ти ке и ис-
тра жи вач ко-опе ра тив не так ти ке у ве зи са од ре ђе ним кри ми нал ним 

36) Упо ре ди: Мла ден Ба ја гић, „Ино стра на ис ку ства у раз во ју те о риј ског и ор га ни за ци о ног 
кон цеп та кон тра о ба ве штај не ак тив но сти“, Безбедност, год. IL, 1-2/2009, стр. 370-385.
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де ли ма, по је дин ци ма и ор га ни за ци ја ма осум њи че ним за та де ла. 
Она пред ста вља про цес при ку пља ња, об ра де, ана ли зе, усту па ња и 
вред но ва ња (по врат не ин фор ма ци је/feedback) ин фор ма ци ја о кри-
ми нал ним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма и њи хо вим не за ко ни тим 
ак тив но сти ма, као и нај те жим кри вич ним де ли ма. 

Крај њи ре зул тат кри ми на ли стич ко-оба ве штај не ак тив но-
сти су оба ве штај не ин фор ма ци је при ку пље не или до би је не, ана-
ли зи ра не, сни мље не и усту пље не за по тре бе аген ци ја за спро во-
ђе ња за ко на у обла сти кри ми на ла, иден ти фи ка ци је кри ми на ла ца 
и кри ми нал них гру па. Овај спе ци фич ни аспект оба ве штај ног ра-
да се раз ви ја при ме ном над зо ра, при ку пља њем по да та ка из људ-
ских из во ра (ин фор ма то ри), ис пи ти ва њем, и ис тра жи ва њем, или 
опе ра тив ним ра дом кри ми на ли стич ке по ли ци је или по ли ци је оп-
ште над ле жно сти. Кри ми на ли стич ко-оба ве штај на ак тив ност, као 
и оба ве штај на ак тив ност, има три кључ на ни воа: так тич ки (пре-
вен ци ја - прет ход но при ку пља ње ин фор ма ци ја); опе ра тив ни (оба-
ве штај ни рад то ком опе ра тив них кри ми на ли стич ких и кри вич них 
ис тра га); и стра те гиј ски (до но ше ње по ли тич ких од лу ка ве за них за 
пла ни ра ње, пре вен ци ју и од вра ћа ње од ор га ни зо ва ног кри ми на ла). 
Ре а ли за ци ја кри ми на ли стич ко-оба ве штај не ак тив но сти од ви ја се, 
као и у слу ча ју (кон тра)оба ве штај не ак тив но сти кроз оба ве штај ни 
ци клус. Је дан од мо де ла оба ве штај ног ци клу са ко ји се при ме њу је 
у кри ми на ли сти ци об у хва та сле де ће фа зе: пла ни ра ње и ру ко во ђе-
ње, при ку пља ње ин фор ма ци ја, ана ли за и про дук ци ја, усту па ње, и 
вред но ва ње. Пла ни ра ње и ру ко во ђе ње об у хва та од ре ђи ва ње оба ве-
штај не ми си је кри ми на ли стич ких ор га на, утвр ђи ва ње ко ри сни ка 
ин фор ма ци ја, упо зна ва ње опе ра тив не сре ди не (кри ми нал не око-
ли не), и утвр ђи ва ње и де фи ни са ње при о ри тет них оба ве штај них 
по тре ба. При ку пља ње ин фор ма ци ја се са сто ји из: при је ма оба ве-
штај них по тре ба и иден ти фи ка ци је ци ље ва, из бо ра ме то да при ку-
пља ња ин фор ма ци ја, при ку пља ња ин фор ма ци ја из отво ре них из-
во ра (ме ди ји, јав ни сним ци и ба зе по да та ка, раз го во ри на те ре ну и 
раз го во ри са при тво ре ним ли ци ма), и при ме не тај них ме то да (над-
зор, ко ри шће ње ин фор ма на та, тај них опе ра ти ва ца - при кри ве них 
ислед ни ка). Ана ли за и про дук ци ја су ср це ци клу са кри ми на ли-
стич ко-оба ве штај ног ра да, и об у хва та ју већ све по зна то о ана ли зи 
оба ве штај них ин фор ма ци ја, где је при о ри тет на пу ном раз у ме ва њу 
си ро вих ин фор ма ци ја и њи хо вом пре тва ра њу у чи ње ни це зна чај-
не за да љи ток кри ми на ли стич ких и кри вич них ис тра га. У про-
це су ана ли зе ин фор ма ци је се ин те гри шу по од ре ђе ном ре до сле-
ду, сор ти ра ју у по треб не ка те го ри је или ло гич не сле до ве, вред ну је 
тач ност и бла го вре ме ност тих ин фор ма ци ја, и ко нач но вред ну је 
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ва ља ност и по у зда ност из во ра ин фор ма ци ја. Та кве ин фор ма ци је 
су по ла зи ште у да ва њу од го во ра на пи та ње: Шта да ље у ис тра-
зи? По сле усту па ња кри ми на ли стич ко-оба ве штај них ин фор ма ци ја 
по ли ци ји и кри ми на ли стич ким слу жба ма сле ди вред но ва ње це ло-
куп ног ра да, чи ме се на сто је да ти од го во ри на мно го број не ди ле-
ме: да ли су ин фор ма ци је би ле тач не, бла го вре ме не и на ле га лан 
на чин при ку пље не и усту пље не, јер без по тврд них од го во ра на ово 
пи та ње цео ток ци клу са не ма пра ву вред ност; шта је по треб но да 
се оства ри бо љи ква ли тет ин фор ма ци ја и да се, у ор га ни за ци о ном 
сми слу, по бољ ша сам ци клус; итд. По ред овог мо де ла, у кри ми на-
ли стич ко-оба ве штај ној ак тив но сти при ме њи ви су и сви прет ход но 
из ло же ни те о риј ски и ор га ни за ци о ни мо де ли оба ве штај ног ци клу-
са.37) Ко нач но, крај њи ко ри сни ци кри ми на ли стич ко-оба ве штај не 
ак тив но сти и при ку пље них са зна ња су по ли циј ске и кри ми на ли-
стич ке аген ци је од го вор не за пре вен ци ју и ре пре си ју кри ми на ла 
(оп штег, еко ло шког, при вред ног, тех но ло шког и ор га ни зо ва ног).38) 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАОБАВЕШТАЈНЕ
АКТИВНОСТИУФУНКЦИЈИОЧУВАЊАИ

УНАПРЕЂЕЊАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

“Требанамобавештајназаједницакојаће,уодређеним
компликованимситуацијама,моћидабраниамеричке
националнеинтересеусвимобластимакојимавојне

операцијенисупогоднеидипломатијанеможедаделује.“
Хен ри Ки син џер39)

Ин сти ту ци о на ли за ци ја оба ве штај не ак тив но сти у скла ду са 
утвр ђе ним за кон ским окви ру, очи ту је се кроз осни ва ње и де ло ва-
ње са вре ме них оба ве штај них слу жби као су бје ка та оба ве штај но-
без бед но сног си сте ма на на ци о нал ном ни воу. С тим у ве зи се и 
на ци о нал на оба ве штај на де лат ност де фи ни ше као ак тив ност ко ја 
об у хва та при ку пља ње, си сте ма ти за ци ју и ана ли зу од ре ђе них ин-
фор ма ци ја у ве зи са чи ње ни ца ма прет ња ма, ри зи ци ма и су ко би ма 

37) Mla den, Ba ja gić, “The o re ti cal fo un da ti ons and prac ti cal im por tan ce of the cri mi na li stic in tel-
li gen ce ac ti vi ti es”, op. cit.

38)  Исто.

39) Пре ма: Loch K. Johnson (ed.), StrategicIntelligence(Vo lu mes 1-5), West port, Con nec ti cut, 
Lon don, Pra e ger Se cu rity In ter na ti o nal, 2007, Pre fe a ce xii.
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ко ји ути чу на спољ ну и уну тра шњу без бед ност.40) Са ме оба ве штај-
не слу жбе има ју не за ме њи ву уло гу у свим мо дер ним де мо крат-
ским дру штви ма, од но сно др жа ва ма. Обез бе ђу ју ћи пра во вре ме не 
и ефи ка сне оба ве штај не по дат ке, оне шти те на ци о нал ну без бед-
ност зе мље од свих иза зо ва и прет њи ње ним ви тал ним на ци о нал-
ним ин те ре си ма.41) 

Као што ука зу је са вре ме на свет ска без бед но сна и оба ве штај-
на прак са, но си о ци оба ве штај не ак тив но сти су оба ве штај не, кон-
тра о ба ве штај не и кри ми на ли стич ке слу жбе, као спе ци ја ли зо ва не 
уста но ве из вр шне вла сти ко је, при ме ном спе ци фич них ме то да, 
ме ра, рад њи и по сту па ка, спро во де оба ве штај но-ин фор ма тив не, 
оба ве штај но-без бед но сне, кри ми на ли стич ко-оба ве штај не, и дру-
ге нео ба ве штај не ак тив но сти (тај не ак ци је/covertactions), у ци љу 
ре а ли за ци је на ци о нал них ин те ре са и за шти те и уна пре ђе ња на ци-
о нал не без бед но сти. Оба ве штај но-без бед но сне слу жбе на на ци о-
нал ном ни воу чи не на ци о нал ни оба ве штај но-без бед но сни си стем, 
као ин те грал ни део (под си стем) на ци о нал ног си сте ма без бед но сти. 
Има ју ћи у ви ду зна чај ко ји за сва ку др жа ву има на ци о нал на без-
бед ност, са вре ме не на ци о нал не си сте ме без бед но сти у нај ши рем 
сми слу чи не: нај ви ши ор га ни за ко но дав не и из вр шне вла сти (пар-
ла мент и вла да); по себ не уста но ве за ко но дав не и из вр шне вла сти 
за ду же не за усме ра ва ње, кон тро лу, над зор, ру ко во ђе ње и ко ор ди на-
ци ју оба ве штај но-без бед но сним си сте мом; ми ни стар ства (од бра не, 
уну тра шњих и спољ них по сло ва, фи нан си ја, прав де); оба ве штај не 
уста но ве на ци о нал ног ни воа; ци вил не и вој не ре сор не оба ве штај-
но-без бед но сне уста но ве; кри ми на ли стич ко-оба ве штај не аген ци-
је, и оста ле спе ци ја ли зо ва не уста но ве из вр шне вла сти. Са вре ме не 
оба ве штај но-без бед но сне слу жбе ре а ли зу ју два ви да ак тив но сти: 
оба ве штај ну ак тив ност и нео ба ве штај ну ак тив ност (тај не ак ци је). 
У скла ду са за ко ни ма ко ји де фи ни шу де ло круг ра да оба ве штај них 
слу жби и оба ве штај ном прак сом, оба ве штај ну ак тив ност од ли ку је: 
ре а ли за ци ја оба ве штај не ак тив но сти, ко ја под ра зу ме ва ре а ли за ци-
ју по сло ва из до ме на ње не оба ве штај но-ин фор ма тив не и пре вен-
тив но-без бед но сна функ ци је. Ни вои оба ве штај но-ин фор ма тив не 
функ ци је су: 1) те ку ћа оба ве штај на де лат ност, ко ја под ра зу ме ва 
уоча ва ње и пра ће ње те ку ћих до га ђа ја од зна ча ја за на ци о нал ну 
без бед ност и ре а ли за ци ју (спољ но)по ли тич ких ци ље ва др жа ве. Те-
ку ћа оба ве штај на де лат ност, као сва ко днев на оба ве за, мо же би ти 

40) E.E. Este´vez. “Exe cu ti ve and Le gi sla ti ve Over sight of the In tel li gen ce System in Ar gen ti na”. 
In: Hans Born and Loch K., Johnson (eds.), op.cit., p. 165.

41) I. Le igh, “Mo re Clo sely Watching the Spi es: Three De ca des of Ex pe ri en ces”, in: Hans Born 
and Loch K. Johnson (eds.), Who’swatchingthespies:establishingintelligenceserviceacco-
untability, Dul les, Vir gi nia: Po to mac Bo oks, Inc., 2005, p. 3.
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крат ко роч ног и ду го роч ног ка рак те ра, али при то ме не под ра зу ме-
ва из ра ду прог но за и про јек ци ја раз во ја не ких до га ђа ја или по ја ва 
ко је су пред мет оба ве штај ног ис тра жи ва ња; 2) упо зо ра ва ју ћа оба-
ве штај на де лат ност, од но сно пре по зна ва ње и усме ра ва ње па жње 
на до га ђа је, про це се и по ја ве ко ји мо гу или би мо гли има ти из не-
над не и штет не ути ца је по на ци о нал ну без бед ност и укуп не на ци-
о нал не ин те ре се; и 3) ана ли тич ка и прог но стич ко-про це њи вач ка 
оба ве штај на де лат ност, ко ја об у хва та по сло ве на из ра ди за вр шних 
оба ве штај них до ку ме на та прог но стич ког и про це њи вач ког ка рак-
те ра. Да ље, сва ка са вре ме на оба ве штај на слу жба пра вил ним из-
бо ром ме то да се ко ри сте у ис тра жи ва њу уна пред усме ра ва сво ју 
ак тив ност у тач но од ре ђе ном прав цу, чи ме ис пу ња ва усло ве да ње-
ни крај њи ре зул та ти (за вр шне оба ве штај не сту ди је) бу ду упо тре-
бљи ви у про це су до но ше ња по ли тич ких од лу ка. Да кле, пра ви лан 
из бор ме то да нај че шће је пре су дан за ква ли тет оба ве штај ног ра да 
и ње гов ко нач ни ре зул тат.

За осни ва ње ефи ка сног и је дин стве ног оба ве штај но-без-
бед но сног си сте ма, у скла ду са са де фи ни са ним ду го роч ним и 
крат ко роч ним на ци о нал ним и без бед но сним ин те ре си ма и спољ-
но по ли тич ким при о ри те ти ма, нео п ход но је на на ци о нал ном пла-
ну усво ји ти сле де ће стра те шке до ку мен те: стра те ги ју на ци о нал не 
без бед но сти; стра те ги ју и док три ну од бра не; стра те ги је бор бе про-
тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла; за кон о на ци о нал ној 
без бед но сти; за ко не о бор би про тив те ро ри зма, ор га ни зо ва ног кри-
ми а ла, ко руп ци је и др.); за кон о ван ред ним си ту а ци јам си ту а ци ја-
ма, ма тич не за ко не по је ди них оба ве штај но-без бед но сних уста но ва 
ко ји бли же пре ци зи ра ју де ло круг ра да, уну тра шњу ор га ни за ци ју, и 
ме то де ра да слу жби, сред ства и ме ре ко је слу жбе ко ри сте; за кон о 
кри вич ном по ступ ку и кри вич ни за ко ник, као и низ дру гих за кон-
ских и под за кон ских ака та, пра ви ла и про пи са ко ји се од но се на 
су бјек те на ци о нал ног си сте ма без бед но сти.42) При ме ра ра ди, Ре пу-
бли ка Ср би ја је у пр вој де це ни ји XXI ве ка усво ји ла цео сет про-
грам ско-по ли тич ких и за кон ских до ку ме на та ко ји ре гу ли шу област 
на ци о нал не без бед но сти и де ло ва ња оба ве штај но-без бед но сних 
уста но ва, вој ске и по ли ци је. За ко но дав на ак тив ност је ути ца ла на 
ства ра ње мо дер ног оба ве штај но-без бед но сног си сте ма, чи је де ло-
ва ње ре гу ли шу: Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти,43) Стра те ги-

42) Ове до ку мен те има ју у свом прав ном си сте му го то во све са вре ме не др жа ве; Упо ре ди: 
Мла ден Ба ја гић, ШпијунажауXXIвеку-савремениобавештајно-безбедноснисисте-
ми, op.cit.

43) Од лу ка о усва ја њу Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, На род на 
скуп шти на РС, 26.10.2009. го ди не, На ин тер не ту: par la ment.rs/con tent/cir/ak ta/ak ta_de ta-
lji.asp?Id=443&t=O , 24/05/2010.
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ја од бра не,44) На ци о нал на стра те ги ја бор бе про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, На ци о нал на стра те ги ја бoрбе про тив ко руп ци је, На ци-
о нал на стра те ги ја за бор бу про тив пра ња нов ца и фи нан си ра ња те-
ро ри зма; За кон о од бра ни Ре пу бли ке Ср би је,45) За кон о Вој сци Ср-
би је,46) За кон о Вој но бе збед но сној аген ци ји и Вој но о ба ве штај ној 
аген ци ји,47) За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу-
бли ке Ср би је,48) За кон о тај но сти по да та ка,49) За кон о за шти ти по да-
та ка о лич но сти,50) За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја,51) За кон о за штит ни ку гра ђа на,52) За кон о по ли ци ји, 
и дру ги за ко ни ко јим се ре гу ли шу од ре ђе на пи та ња од зна ча ја за 
функ ци о ни са ње и рад оба ве штај но-без бед но сних уста но ва Ре пу-
бли ке Ср би је.53)

По сто ји и прак са да се у не ким др жа ва ма осни ва ју по себ-
ни за ко ни о оба ве штај но-без бед но сном си сте му, и по себ на те ла/
са ве ти за ду же ни ис кљу чи во за ко ор ди на ци ју оба ве штај но-без бед-
но сног си сте ма. Тај слу чај је у Ре пу бли ци Хр ват ској, где је та квим 
за ко ном осно вани Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih
agencija, за ду жен за: спро во ђе ње од лу ка пред сед ни ка Ре пу бли ке 
и Вла де о усме ра ва њу ра да оба ве штај но-без бед но сних аген ци ја; 
опе ра ци о на ли за ци ју од лу ка Ве ћа за на ци о нал ну си гур ност (ВНС) 
о на чи ну ра да оба ве штај но-без бед но сних аген ци ја и дру гих оба-
ве штај но-без бед но сног уста но ва; ускла ђи ва ње ра да оба ве штај но-
без бед но сних и дру гих уста но ва оба ве штај но-без бед но сног си-
сте ма; да ва ње ми шље ња и оце на о са рад њи са слу жба ма дру гих 
зе ма ља, да ва ње пред ло га ВНС ве за ним за на ци о нал ну без бед ност; 
и пред у зи ма ње дру гих ме ра у ци љу по бољ ша ња ефи ка сно сти ра-
да оба ве штај но-без бед но сних аген ци ја.54) Има ју ћи у ви ду ис ку ства 

44)  Од лу ка о усва ја њу Стра те ги је од бра не Ре пу бли ке Ср би је, На род на скуп шти на РС, 
26.10.2009. го ди не, ин тер нет: par la ment.rs/con tent/cir/ak ta/ak ta_de ta lji.asp?Id=444&t=O , 
24/05/2010.

45)  СлужбенигласникРС, бр. 88/09, 26.10.2009.

46)  СлужбенигласникРС, бр. 116/07, 11.12.2007. 

47)  СлужбенигласникРС, бр. 88/09, 26.10.2009. 

48)  СлужбенигласникРС, бр. 116/2007, 11. 12. 2007

49)  СлужбенигласникРС, бр. 104/09.

50)  СлужбенигласникРС, бр. 97/08.

51)  СлужбенигласникРС, бр 120/2004, 54/2007, 104/2009.

52)  СлужбенигласникРС, бр. 79/2005.

53)  То су пре све га За кон о др жав ној упра ви, За кон о ми ни стар стви ма, За кон о кри вич ном 
по ступ ку, Кри вич ни за кон, и дру ги за кон ски ак ти.

54)  Za kon o si gur no sno-oba vje štaj nom su sta vu Re pu bli ke Hr vat ske, Narodne novine, br. 
79/2006, 17.07.2006, čla no vi 5, 13, 14.
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Ср би је, на зив (а и са др жај) са мог за ко на у Ре пу бли ци Хр ват ској 
пре ци зни је од ра жа ва ор га ни за ци о ну и про блем ску ствар ност де-
ло ва ња оба ве штај но-без бед но сних уста но ва од За ко на о осно ва ма 
уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.  

Као што се уоча ва из ана ли зе функ ци о ни са ња оба ве штај-
но-без бед но сних си сте ма у све ту, оба ве штај но-без бед но сне уста-
но ве се ге не рал но мо гу кла си фи ко ва ти на ауто ном но-цен трал не 
(уста но ве на ци о нал них, од но сно стра те гиј ског зна ча ја), и ре сор-
не оба ве штај но-без бед но сне уста но ве. Оба ве штај но-без бед но сне 
уста но ве на ци о нал ног ни воа не по сред но су под ре ђе не из вр шној 
вла сти (пред сед ник др жа ве – Сје ди ње не Др жа ве, Ру ска Фе де ра ци-
ја, Фран цу ска; вла да - Ве ли ка Бри та ни ја, Ита ли ја, Не мач ка, итд.), 
стра те гиј ског су ни воа и зна ча ја, не ма ју по ли циј ска овла шће ња, 
об је ди ња ва ју де ло ва ње дру гих оба ве штај них слу жби уну тар ма-
тич ног оба ве штај но-без бед но сног си сте ма, у функ ци ји су ре а ли-
за ци је (спољ но)по ли тич ких ци ље ва и на ци о нал них ин те ре са, и 
има ју за ко ном утвр ђе ну оба ве зу из ве шта ва ња ор га на за ко но дав не 
и из вр шне вла сти о сво јим ак тив но сти ма. С дру ге стра не, ре сор-
не оба ве штај но-без бед но сне уста но ве (вој не и ци вил не) ре а ли зу ју 
спе ци фич не по сло ве и за дат ке (оба ве штај на ак тив ност, кон тра о-
ба ве штај на ак тив ност, кри ми на ли стич ко-оба ве штај на ак тив ност и 
дру ги без бед но сни по сло ви и за да ци). Оне де лу ју у скла ду са на-
ве де ним за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма, од го вор не су ре сор ним 
ми ни стри ма, нај ви шим ор га ни ма ру ко во ђе ња оба ве штај но-без-
беднсним си сте мом, и за ко но дав ној и из вр шној вла сти. Као и слу-
жбе на ци о нал ног ни воа, од ли ку је их ви со ка ма те ри јал но-тех нич-
ка и ин фор ма ци о на опре мље ност, и ви со ко о бра зо ва ни, струч ни и 
спе ци ја ли зо ва ни ка дро ви за од ре ђе не обла сти ра да. 

Са вре ме не оба ве штај но-без бед но сне уста но ве ка рак те ри ше 
и пре ци зна по де ла оба ве штај них, кон тра о ба ве штај них и дру гих 
без бед но сних ак тив но сти (за шти та устав ног по рет ка, ин те гри те та 
и су ве ре ни те та зе мље, кон тра те ро ри стич ке, кри ми на ли стич ко-оба-
ве штај не и дру ге ак тив но сти); оба ве штај не и кон тра о ба ве штај не 
слу жбе ге не рал но не ма ју по ли циј ска овла шће ња (по сто је и из у зе-
ци – FBI у Сје ди ње ним Др жа ва ма и ФСБ у Ру ској Фе де ра ци ји). 
При ме ри од су ства по ли циј ских овла шће ња су че сти, по себ но за 
спољ не оба ве штај не слу жбе: CIA,MI6,MOSSAD,DGSE,BND,SVR,
ACOSIS,DIA,EYP,SOA,SOVA,IH,SiSDE,SRI, итд; као и кон тра-
о ба ве штај не и дру ге слу жбе без бед но сти: BfV,MI5,SV,MAD,DST,
DRI,SOSI,SIOSE,Aman,NSA,GCHQ,FAPSI. 

Зна чај но пи та ња из у ча ва ња ор га ни за ци је, де ло кру га и ме то-
да и сред ста ва ра да са вре ме них оба ве штај но-без бед но сних уста-
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но ва је и ко ме ове спе ци ја ли зо ва не уста но ве из вр шне вла сти од го-
ва ра ју за свој рад. Сви де мо крат ски по ли тич ки си сте ми зах те ва ју 
да оба ве штај но-без бед но сне уста но ве де лу ју у скла ду са за ко ном и 
да бу ду пред мет уну тра шње кон тро ле и спољ ног над зо ра. Сте пен 
у ко ме се над зор над ра дом оба ве штај них слу жби оства ру је ва ри-
ра од др жа ве до др жа ве, али не ки оп шти (уни вер зал ни) прин ци-
пи ва же за ве ћи ну њих, по себ но за оне у ко ји ма вла да ју раз ви је ни 
де мо крат ски од но си. Има ју ћи у ви ду ме сто и уло гу оба ве штај них 
слу жби у си сте му по ли тич ке вла сти, у ве ћи ни са вре ме них др жа ва 
су раз ви је ни аде кват ни об ли ци и ме ха ни зми над зо ра55) ко ји об у хва-
та ју: 1) политичкуконтролу, и то: а) у ужем сми слу, кон тро лу од 
стра не извршневласти; и б) у ши рем сми слу кон тро лу од стра не 
законодавневласти; 2) административнуконтролу, ко ја под ра зу-
ме ва уну тра шњи над зор и упра вља ње оба ве штај ним аген ци ја ма, 
а од но си се и на кон тро лу уну тра шњих пра ви ла и про пи са56); 3) 
кон тро лу од стра не независнихдржавнихустанова (суд ски рга ни, 
ре ви зор ске ин сти ту ци је, ом буд сман), и 4) кон тро лу од стра не јав-
ности(раз ли чи ти об ли ци и ме ха ни зми ци вил ног дру штва). 

По ли тич ка кон тро ла у ши рем сми слу под ра зу ме ва ак тив но-
сти за ко но дав них ор га на (пар ла мент, скуп шти на) у обла сти над зо-
ра ра да оба ве штај но-без бед но сних уста но ва. Два основ на за дат ка 
овог ни воа над зо ра об у хва та ју кон тро лу за ко ни то сти ра да и утро-
шка фи нан сиј ских и ма те ри јал них сред ста ва, ко ја ови др жав ни 
рга ни ина че и одо бра ва ју оба ве штај ним слу жба ма. 

Над зор над ра дом обавешт ајнo-без бед но сних уста но ва од 
стра не из вр шне вла сти је усме рен на ко ри сност/свр сис ход ност, од-
но сно оце ну да ли ове уста но ве ис пу ња ва ју сво ју ми си ју и де лу ју 
у окви ру де фи ни са не стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, од но сно 
да ли оне ис пу ња ва ју сво је за дат ке и функ ци је у од но су на по тре-
бе и зах те ве по ли тич ких од лу чи ла ца. Овај ни во над зо ра об у хва та 
и утвр ђи ва ње за ко ни то сти ра да оба ве штај них слу жби и по шти ва-
ња за кон ских, етич ких и мо рал них нор ми у при ме ни спе ци фич них 
сред ста ва и по сту па ка ко ји су основ њи хо вог опе ра тив ног де ло-
ва ња.  Ка да се ра ди о пред сед нич ком си сте му, кон тро лу од стра не 
из вр шне вла сти вр ши пред сед ник др жа ве, пу тем ра зних од бо ра, 
са ве та и дру гих те ла, при че му се сви ре зул та ти кон тро ле раз ма-
тра ју на глав ним ко ор ди ни ра ју ћим, усме ра ва ју ћим и ру ко вод ним 
те ли ма др жа ве за ду же ним за на ци о нал ну без бед ност (обич но су то 

55) Abram Shulsky, Si lent War fa re: UnderstandingtheWorldIntelligence, Prin ce ton, Prin ce ton 
Uni ver sity Press, 2002, pp. 137-138.

56) Ca pa ri ni, Ma ri na, Challengesofcontrolandoversightofintelligenceservicesinaliberalde-
mocracy, Ge ne va Cen tre fot the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces (DCAF), 2002.
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са ве ти за на ци о нал ну без бед ност). Тре ба на гла си ти да је кон тро ла 
из вр шне вла сти на ви шем ни воу цен тра ли за ци је ако су оба ве штај-
но-без бед но сне уста но ве аутом но-цен трал не, од но сно са мо стал не 
у од но су на по је ди не ре со ре (ми ни стар ства). Пар ла мен тар ни си-
сте ми та ко ђе по зна ју и раз ви ја ју го то во исто вет не и сло же не об ли-
ке кон тро ле ра да оба ве штај но-без бед но сних уста но ва,  са мо што је 
у овом слу ча ју пре ми јер (пред сед ник вла де) по ли тич ко ли це ко је 
има нај ве ћу моћ кон тро ле пре ко ра зно вр сних кон трол них и над-
зор них те ла, док се на на ци о нал ном ни воу ова област об је ди њу је 
на ни воу већ по ме ну тих са ве та за на ци о нал ну без бед ност. Суд ска 
кон тро ла има за да так да кон тро ли ше да ли рад јав них ин сти ту ци-
ја де лу ју у скла ду са за ко ни ма. У слу ча ју оба ве штај них слу жби 
над зор суд ских ор га на пред ста вља спе ци фи чан, не за ви сан, не при-
стра сан и де мо крат ски оквир укуп ног над зо ра, и фо ку си ран је на 
про ве ру за ко ни то сти при ме не по себ них ме ра, рад њи и по сту па ка 
ко ја у од ре ђе ним окол но сти ма мо гу до ве сти до кр ше ња за кон ских 
нор ми и огра ни ча ва ња и кр ше ња пра ва и сло бо да по је ди на ца. Исту 
функ ци ју има ју и за штит ник гра ђа на/ом буд сман и дру ге ин сти ту-
ци је ци вил ног дру штва. Њи хо ва уло га до ла зи по себ но до из ра жа ја 
и у уоча ва њу не за ко ни тог ути ца ја по ли тич ких стра на ка на рад оба-
ве штај них слу жби.

На ве де ни об ли ци над зо ра об у хва та ју кон тро лу за ко ни то сти 
ра да оба ве штај них слу жби, на чи на њи хо вог фи нан си ра ња и утро-
шка фи нан сиј ских и ма те ри јал них сред ста ва, пра во вре ме но сти и 
свр сис ход но сти/ко ри сно сти њи хо вог да ра, по себ но при ме не ме то-
да, по сту па ка, ме ра и рад њи ко ји ма се за ди ре у уста вом за га ран то-
ва на људ ска пра ва и сло бо де. Циљ над зо ра је и да се на нај ши рем 
дру штве ном пла ну ски не вео тај но сти са оба ве штај не ак тив но сти 
и ус по ста ви парт нер ски од нос са оба ве штај ним уста но ва ма. Овај 
над зор је нео п хо дан да би се спре чи ле не са мо афе ре и по ли тич ке 
не при јат но сти ко је, као ре зул тат ре а ли зо ва них оба ве штај них опе-
ра ци ја мо гу угро зи ти де мо крат ске те ме ље сва ког дру штва, већ и 
да би се одр жа ла за ко ни та и до бра упра ва овим др жав ним ор га ни-
ма, као што је слу чај са дру гим ор га ни ма из вр шне вла сти. С дру ге 
стра не, оба ве штај не слу жбе да ју зна ча јан до при нос у за шти ти на-
ци о нал не без бед но сти, због че га се мо ра ува жи ти и њи хо ва те жња 
да, у ре а ли за ци ји де фи ни са них по сло ва и за да та ка, шти те соп стве-
не из во ре и ме то де ра да од стра них оба ве штај них слу жби, и од 
мо гу ћих зло у по тре ба или по гре шног ту ма че ња. Пред мет њи хо ве 
за шти те су и ко нач ни ре зул та ти оба ве штај не ак тив но сти - оба ве-
штај на са зна ња, ко ја мо гу „про цу ри ти“ у јав ност због не струч ног 
ру ко ва ња овим са зна њи ма у са мој оба ве штај ној слу жби, али и не-
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па жње по ли тич ких ин сти ту ци ја ко ји ма се она усту па ју на да ље 
ко ри шће ње. Из ових раз ло га је ва жно ус по ста ви ти од го ва ра ју ћи 
ба ланс из ме ђу зах те ва за пу ном јав но шћу ра да и нео п ход но сти за-
шти те оба ве штај них струк ту ра, ме то да и ко нач них ре зул та та   њи-
хо вог ра да.57) 

На осно ву ис ку ста ва функ ци о ни са ња са вре ме них оба ве штај-
но-без бед но сних си сте ма у све ту уви ђа се да ефи ка сност над зо ра 
ра да оба ве штај но-без бед но сних уста но ва ди рект но за ви си од не-
ко ли ко фак то ра ко ји су ујед но и бит на обе леж ја оба ве штај не ак-
тив но сти као та кве. Пре све га, ра ди се о прин ци пу тајности, од 
ко га уве ли ко за ви си успе шност оба ве штај них опе ра ци ја. Ме ђу-
тим, обич но су зах те ви оба ве штај них аген ци ја, че сто и по ли тич-
ких од лу чи ла ца, да оба ве штај на са зна ња мо ра ју оста ти у стро гој 
тај но сти не у те ме ље на, јер се ти ме по ку ша ва из бе ћи нео п ход на 
тран спа рент ност ра да ко ја је пред у слов за оп ста нак и раз вој да-
тог де мо крат ског дру штва. Уз тај ност, по себ ну па жњу за слу жу ју и 
спе ци фич ни ме то ди, сред ства и по ступ ци ко је у скла ду са за ко ном 
утвр ђе ним при ме њу ју оба ве штај не слу жбе. Че сто се де ша ва да 
оба ве штај но-без бед но сне уста но ве кр ше ус по ста вље не стан дар де 
и про це ду ре при ме не та квих по сту па ка и сред ста ва, по себ но у слу-
ча је ви ма ка да су објек ти њи хо вог ин те ре со ва ња по је дин ци. Сле де-
ћи иза зов за над зор пред ста вља чи ње ни ца да у мно гим др жа ва ма 
слу жбе без бед но сти (у не ким и кон тра о ба ве штај не слу жбе) има ју 
ши ро ка тзв. „дис кре ци о на овла шће ња“ (по ли циј ска овла шће ња), 
ко ја се нај че шће прав да ју по тре ба ма за шти те на ци о нал не без бед-
но сти. При ме на ових овла шће ња че сто има за по сле ди цу и кр ше ње 
људ ских пра ва и сло бо да на нај ши рем пла ну.58) 
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Resume
Diverseapproachesandschoolsofthoughtconcerningthena-

tureandcontentofphenomenon,term,andvariousconceptsof“secu-
rity”,aredevelopingtodaywithinthemodernstudiesofsecurity.We
cannamejustafew:individual,societal,comprehensiveorglobalse-
curity.Nonetheless,wecansaythatnationalsecuritystillremainsdo-
minantconcept,withdirectconnectionstotheinternationalsecurity,in
itsrecognizabletraditionalmeaning.Althoughnationalsecuritytoday,
withconditionsseverelydifferent from those in theColdwarperiod,
includesmorethanmerelyadefensefromtheexternalthreats;itsundi-
sputedelementsaresovereignty,territorialintegrity,defensefromag-
gression,internalthreatsandsocallednewthreats.Nationalsecurity
remainsthesuperbidealofeverystate–theidealreached,preserved
andimprovedbytheactionsofanyconventionalandunconventional
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subjectofthenationalsecuritysystem.Byfulfillingitsprotectiverole,
stateorganizesarangeofvariousactivities,inordertoprotectthevi-
talvaluesofsocietyandstate,i.e.nationalinterests.Inthisregard,we
mustassessthephenomenonofintelligenceactivity,which,asoneofthe
officialchannelsofinformingtheholdersofpoliticalpower,includes
planning,gathering,processing,classification,analysisandmergingof
intelligence,counter-intelligenceandotherinformationaboutthepos-
sibledangerstothenationalsecurityandnationalinterestsofthestate.
Itincludesexternalintelligence(whichiscrucialfortherealizationof
foreignpolicies),counter-intelligence(investigationandpreventionof
activitiesof foreignintelligenceservicesandotherentitiesdamaging
thenationalsecurity),criminalistics-intelligence(newbranchofintel-
ligence,with the purpose of investigation and suppression of crime)
andothersecurity tasksaimedtosecure thewell-beingandpeaceful
developmentofsocietyandthestate.Ininstitutionalsense,intelligence
activitycanbedefinedthroughtheactivitiesofintelligenceandsecurity
institutions,i.e.specializedinstitutionsoftheexecutivebranchofpo-
wer,creatingtheuniqueandfunctionalintelligence-securitysystem,as
asubsystemofanationalsecuritysystem.Theiractivityissubjectedto
variousformsofcontrolandsupervision:controlsoflegalityofactions,
financialexpenditures,appropriatenessandtimelinessetc.Legalityof
actionsofintelligenceservicesisbeingcontrolledbyeverybranchof
power,butalsobythecivilsociety.Ontheotherhand,appropriateness
is being assessed by the final product, specific knowledge about the
requestedoccurrencesandprocesses,asaconditionforacleararti-
culationofnationalinterestandpreservationandfurtherimprovement
of national security.Also, it includes the ability to perceive, realize,
understandandanticipatethechangesininternationalsurroundings,
exertedby theholdersofpoliticalpower. In thissense,basedon the
analysisoftheoryandpracticeofmodernintelligenceagencies,wecan
identifyconstantsincurrentpositioningandfurtherdevelopmentofin-
telligenceactivityasstrategicdutyofeverycountryintheprocessofre-
alizationoftheirnationalinterestsandprotectionofnationalsecurity.
Keywords: nationalinterest,nationalsecurity,securitychallengesandthre-

ats,foreignpolicy,intelligenceactivity,intelligence-securitysys-
tem,intelligenceinstitutions

* Овај рад је примљен 02. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. новембра 2013. године.
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УЛОГА ОРУЖАНИХ СНАГА У ИЗГРАДЊИ 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ*

Сажетак
Да би се са гле да ло ме сто и уло га ору жа них сна га и вој не си

ле да нас у све ту нео п ход но је ана ли зи ра ти са вре ме на гле ди шта о 
си ли уоп ште, ње ној усло вље но сти, на уч нотех но ло шким до стиг
ну ћи ма и њи хо вом ути ца ју на на ци о нал ну без бед ност. На осно ву 
тих са зна ња утвр ђу ју се тен ден ци је у струк ту ри ра њу и раз во ју 
си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Ору жа не сна ге кроз исто ри ју 
су би ле глав ни но си лац на ци о нал не без бед но сти, а вој на си ла је 
би ла у функ ци ји за шти те или оства ре ња на ци о нал них ин те ре са. 
Да нас ору жа не сна ге је су би тан под си стем на ци о нал не без бед но
сти код гло бал них и ре ги о нал них си ла, док се код ма лих др жа ва 
из ви ше раз ло га до во ди у пи та ње обим и са др жај уче шћа, као и 
мо гућ но сти ору жа них сна га да пар ти ци пи ра ју су штин ски у очу
ва њу и из град њи на ци о нал не без бед но сти. Др жа ве, као си сте ми 
и на ци о нал не ин сти ту ци је, све ви ше гу бе ре ал ну моћ јер не ма ју 
до вољ не из во ре фи нан си ра ња, пр вен стве но због но вог при сту па 
на ци о нал ним еко но ми ја ма и гло ба ли за ци је, као и на чи на при ва ти
за ци је ве ли ких др жав них си сте ма у тим др жа ва ма. Да нас су ма ле 
и не раз ви је не зе мље су штин ски без ре ал не мо ћи са скром ним ка па
ци те ти ма и опе ра тив ним спо соб но сти ма ору жа них сна га. Те др
жа ве су ре ла тив но су ве ре не и при си ље не су на при хва та ње ре ше
ња у ме ђу на род ним од но си ма, ко ја су у су прот но сти са њи хо вим 

* У раду је саопштен део резултата истраживања на пројекту „Рентабилни извор нових 
технологија и концентрација одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације 
Србије у 21. веку (ИИИ47029 МНТ РС) који финансира Министарство за науку и техно-
лошки развој Републике Србије.
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на ци о нал ним ин те ре си ма. Ору жа не сна ге у тим др жа ва ма су ма
ле и не од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма на ци о нал не од бра не. Оне 
су све ви ше у функ ци ји пар ти ци па ци је у ре ги о нал ним од брам бе
ним са ве зи ма и у из вр ша ва њу за да та ка по мо ћи ци вил ном дру штву 
ра ди су прот ста вља ња ри зи ци ма и прет ња ма без бед но сти. Кроз 
тран зи ци ју, ма ле, не раз ви је не и сред ње раз ви је не зе мље су у знат
ној ме ри ума њи ле ка па ци те те и од брам бе не спо соб но сти, у по
гле ду ауто ном но сти од бра не и ослон ца на вла сти те сна ге. На кон 
тран зи ци је при вред них и еко ном ских си сте ма тих др жа ва про цен
ту ал но и но ми нал но сма њио се обим фи нан сиј ских сред ста ва за 
фи нан си ра ње ору жа них сна га. Те ору жа не сна ге ни су у ста њу да 
се мо дер ни зу ју у це ло сти, ни ти да од го во ре ре ал ним по тре ба ма 
од бра не у тра ди ци о нал ном схва та њу са др жа ја тог пој ма, у скла
ду са зах те ви ма ко ји про ис ти чу из фи зи о но ми је са вре ме них ра то
ва и ору жа не бор бе. Због то га ре ша ва ње про бле ма без бед но сти 
и од бра не нај че шће тра же у члан ству или уче шћу у раз ли чи тим 
фор ма ма ре ги о нал ног ор га ни зо ва ња или у са ве зи ма и од брам бе ним 
ини ци ја ти ва ма ви ше др жа ва, ко је по ве зу ју за јед нич ки ин те ре си.
Кључ не ре чи: на ци о нал на без бед ност, ме ђу на род ни од но си, си стем без

бед но сти, др жа ва, моћ, си ла, ору жа не сна ге, вој ска, рат, 
ору жа на бор ба, бор бе ни си сте ми

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ САВРЕМЕНИХ ДРЖАВА

Без бед ност као функ ци ја ‘’не раз двој ни је атри бут др жа ве и 
под ра зу ме ва вр ше ње по сло ва без бед но сти ра ди за шти те од ре ђе них 
вред но сти’’1), без об зи ра на дру штве но уре ђе ње, по ли тич ки си стем 
и об лик вла сти. Функ ци ја без бед но сти и ор га ни за ци ја без бед но сти 
чи не си стем без бед но сти др жа ва, ко ји је усло вљен де ло ва њем раз-
ли чи тих чи ни ла ца из екс тер ног и ин тер ног окру же ња. 

Без бед но сна функ ци ја, ко ја је би ла у не ким др жа ва ма по-
друштвље на, да нас је при мар но др жав на функ ци ја, ко ју ка рак-
те ри ше по др жа вље ност где ак тив ну уло гу у оства ри ва њу има ју 
су бјек ти у окви ру др жав ног си сте ма, али и при ват ни су бјек ти без-
бед но сти ко ји су под над зо ром др жа ве. 

У са вре ме ном по и ма њу, си стем без бед но сти, као об лик ис-
по ља ва ња без бед но сне функ ци је кон крет не др жа ве, ре ги о на и ме-
ђу на род не за јед ни це, ба зи ра се на на ци о нал ном, ре ги о нал ном или 

1)  Ко ва че вић Сре тен, Осно ви си сте ма ДСЗ, ВШУП, Бе о град, 1980, стр. 14.
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гло бал ном си сте му без бед но сти. У епи цен тру тих си сте ма је сте 
др жа ва. Она је та дру штве на ин сти ту ци ја у обла сти на ци о нал ног 
и ме ђу на род ног пра ва ко ја пру жа ле ги ти ми тет и за шти ту дру штва 
и сво јим чи ње њем или не чи ње њем ути че на ста ње без бед но сти.

У це ло куп ном исто риј ском раз во ју, др жа ве су ис ка зи ва ле 
стал ну по тре бу да обез бе де што ве ћу без бед ност и си гур ност сво-
јих гра ђа на и да за шти те ви тал не ин те ре се. Ме ђу тим, раз во јем ци-
ви ли за ци је кон стант но су се уве ћа ва ли и усло жња ва ли ри зи ци и 
прет ње без бед но сти, што укуп ну без бед но сну си ту а ци ју у све ту 
чи ни не из ве сни јом, на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ме ђу на род-
ном пла ну. Због то га се с пра вом мо же ре ћи да се са вре ме ни свет 
раз ви ја у сло же ним и кон фликт ним од но си ма и да се на ла зи у стал-
ној по ли тич ко-без бед но сној не ста бил но сти. 

Као од го вор на та кво ста ње у ме ђу на род ним од но си ма, сва-
ка др жа ва и дру штве на за јед ни ца на сто ји да обез бе ди по ли тич ке и 
без бед но сне усло ве за вла да ви ну за ко на и раз вој де мо кра ти је, као 
еле мен тар них прет по став ки за успе шан раз вој у свим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. Да би мо гла успе шно да шти ти ви тал не вред-
но сти и ин те ре се, сва ка др жа ва ор га ни зу је без бед но сне и за штит не 
ме ха ни зме, ко ји пру жа ју без бед но сне услу ге. 

Исто риј ски гле да но, од лу чу ју ћи еле ме нат у оства ри ва њу 
без бед но сти нај ду же вре ме по чи вао је на вој ној си ли. У дру гој по-
ло ви ни XX ве ка без бед но сна па ра диг ма на гло се про ме ни ла и пре-
ва зи шла тај обим и са др жај пој ма. Из вор мо ћи др жа ве по ме рио се 
са стро го вој не ди мен зи је ка спољ ној по ли ти ци, еко но ми ји, на у ци, 
тех но ло ги ји, зна њу и сл. Де струк тив ни ка па ци те ти ну кле ар ног и 
кон вен ци о нал ног оруж ја, све ви ше по ста ју прет ња ми ру и без бед-
но сти. Вр хов ни на уч ни ауто ри те ти ука зу ју на по тре бу ства ра ња 
без бед но сног по рет ка ко ји би па ра ли сао др жав ну моћ ну кле ар них 
си ла и ус по ста вио је дан вид над на ци о нал не, не др жав не кон тро ле. 

Пре ма број ним са вре ме ним ауто ри ма, на ци о нал на без бед-
но сна по ли ти ка др жа ве за ви си од вр сте и рас про стра ње но сти др-
жав них и на ци о нал них ин те ре са, те ак ту ел них и по тен ци јал них 
прет њи ко је те ин те ре се угро жа ва ју или их мо гу угро зи ти. Прет ње 
мо гу би ти: по ли тич ке, еко ном ске, вој не, де мо граф ске, со ци јал не, 
кон фе си о нал не, еду ка тив не, еко ло шке и прет ње иза зва не ду го роч-
ним при кри ве ним де ло ва њем ре тро град них сна га у свим обла сти-
ма дру штве ног жи во та. 

Про бле ми де фи ни са ња пој ма на ци о нал на без бед ност до ла зе 
до пу ног из ра жа ја тек ка да тре ба да се иден ти фи ку ју вред но сти ко-
је мо гу би ти угро же не и ка да тре ба де фи ни са ти ви тал не др жав не и 
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на ци о нал не ин те ре се ко је тре ба да шти те под си сте ми и еле мен ти 
си сте ма на ци о нал не без бед но сти. У том сми слу, под на ци о нал ном 
без бед но шћу мо же мо под ра зу ме ва ти спо соб ност др жа ве да за шти-
ти ви тал не вред но сти и ин те ре се дру штва, као и по је ди на ца, од 
спољ них и уну тра шњих из во ра угро жа ва ња и угро же но сти и да 
ти ме обез бе ди оп ште усло ве за не сме та ни по ли тич ки, еко ном ски, 
со ци јал ни и кул тур ни и све ко ли ки дру штве ни раз вој.

С об зи ром на ак ту ел на кре та ња и основ не тен ден ци је у раз-
во ју на ци о нал не и ме ђу на род не без бед но сти, све ви ше се уоча ва 
тренд да ма ле и сред ње раз ви је не зе мље не ма ју ре ал ну моћ ни ти 
ре сур се да га ран ту ју за шти ту ви тал них на ци о нал них ин те ре са, те 
да то је ди но мо гу да чи не кроз са рад њу са дру гим др жа ва ма, као 
су бјек ти ма ме ђу на род ног пра ва. За то се че сто у ра до ви ма ко ји раз-
ма тра ју ме ђу на род не од но се ис ти че да је ге о стра те ги ја усту пи ла 
ме сто ге о е ко но ми ји, ко ја је опу сто ши ла ре ал ну моћ др жа ве, у из-
вор ном тра ди ци о нал ном зна че њу тог пој ма.

Ханс Мор ген тау (Hans J. Mor gent hau) је у де лу “По ли ти
ка ме ђу на ро ди ма: бор ба за си лу и мир,” на це ло вит на чин обра-
зло жио свој кон цепт ре а ли стич ке те о ри је ме ђу на род них од но са у 
шест прин ци па2). У из ло же ним прин ци пи ма те жи ште се за сни ва на 
кон цеп ту на ци о нал них ин те ре са и мо ћи др жа ва. По ми шље њу овог 
ауто ра, основ ни фак то ри ко ји опре де љу ју моћ на ци о нал них др жа-
ва су: ге о граф ски по ло жај, на ци о нал ни ре сур си, вој на спо соб ност, 
ста нов ни штво, ква ли тет ди пло ма ти је у во ђе њу спољ не по ли ти ке, 
ин ду стриј ски ка па ци те ти итд., са ви до ви ма ње ног огра ни ча ва ња 
пу тем рав но те же мо ћи.

Стра те шка сли ка све та, по ред на сто ја ња да се из гра ди уни-
по лар ни свет, про ме ње на је ми мо основ них кри те ри ју ма ко ји су 
де фи ни са ни у окви ру про јек та “но вог свет ског по рет ка”. На сце ну 
су сту пи ли мно го број ни и ра зно род ни не др жав ни ак те ри без бед-
но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи. У сми слу без бед но сти, у са мом 
епи цен тру ре ша ва ња без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи и да-
ље је оста ла др жа ва са сво јим пра вом на од бра ну и ин стру мен ти ма 
др жа ве. По ред вој не ком по нен те, у без бед ност су укљу че ни дру-
штве ни, еко ном ски и еко ло шки еле мен ти. При ват ни сек тор и не-
вла ди не ор га ни за ци је мо гу би ти од ко ри сти, али са мо као по моћ не 
по лу ге у не вој ним сфе ра ма без бед но сти.3)

2)  Ви де ти ши ре: Hans J. Mor gent hau, Po li tic among Na ti ons: The strug gle for Po wer and Pe a ce, 
New York, 1948. p. 4-14.

3)  Авра мов, Сми ља, «Без бед ност у 21. ве ку», На уч на из гра ђе ност и чи ни о ци вој не стра те
ги је, Збор ник ра до ва СИМ ВОН 2001, Ин сти тут рат не ве шти не, Бе о град, 2001, стр. 442.
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Има ју ћи у ви ду огром не про тив реч но сти у ме ђу на род ним 
од но си ма, не ста бил ност, ра то ве и ору жа не су ко бе у по је ди ним де-
ло ви ма све та те шко је да ти по у здан од го вор на про блем мо гућ но-
сти пре ва зи ла же ња по ли ти ке си ле и вој не си ле у ме ђу на род ним 
од но си ма, јер је при су тан аси ме три чан про цес дез ин те гра ци о них 
и ин те гра ци о них про це са. Ин те гра ци о ни и дез ин те гра ци о ни про-
це си, у по гле ду њи хо вог ути ца ја на мир и без бед ност у све ту, оста-
ли су ка рак те ри сти ка са вре ме ног све та, та ко да се са знат ном по-
у зда но шћу мо же ре ћи да се по ли ти ка при ме не си ле и вој не си ле 
на ста вља, као кон стан тан иза зов без бед но сти на ро да и др жа ва.

Основ ни ста во ви из тих пред ви ђа ња мо гу се са же ти у кон-
ста та ци је да се стра те гиј ско без бед но сно окру же ње свих су бје ка та 
ме ђу на род них од но са знат но про ме ни ло и да се још увек зна чај-
но и ин тен зив но ме ња. “Жи ви мо у ди на мич ном пе ри о ду у ко ме се 
дра ма тич не про ме не мо гу вр ло бр зо де си ти. Два кључ на фак то ра 
ко ја упра вља ју про ме на ма да нас су гло ба ли за ци ја и тех но ло ги ја. 
Гло ба ли за ци ја тр жи шних еко но ми ја и те жња за про спе ри те том по-
ве зу је на ци је као ни кад пре. Ко ри сти од то га укљу чу ју еко ном ски 
раз вој, по ве ћа ње лич них сло бо да, де мо кра ти за ци ју, по бољ ша но 
обра зо ва ње, људ ска пра ва и при ли ку да се по ве ћа бла го ста ње и 
обез бе ди бо љи ква ли тет жи во та.”4)

МЕСТО И УЛОГА ВОЈНЕ СИЛЕ У УКУПНОЈ МОЋИ  
САВРЕМЕНИХ ДРЖАВА

Си ла се де фи ни ше у фи ло зо фи ји као “сна га, моћ, узрок кре-
та ња и про ме на”, а са пси хо ло шког ста но ви шта де фи ни ше се као 
“оно што ства ра про ме ну, прин цип де лат но сти, од но сно све што 
ути че на про ме ну у по на ша њу и ис ку ству.” У пси хо ло ги ји, из раз је 
нео д ре ђен, са не ја сним раз ли ко ва њем си ле и енер ги је. По пра ви лу 
има ме та фи зич ке им пли ка ци је, на ро чи то ка да се на гла ша ва ма те-
ри јал на при ро да пси хич ког”.5)

Да би се ис по љи ла од ре ђе на си ла, нео п ход но је да по сто ји и 
од ре ђе на моћ за ту на ме ру. Ако се си ла при ме њу је за ус по ста вља-
ње или за шти ту функ ци о ни са ња уну тра шњих дру штве них од но са, 
као и за од бра ну од спољ њег угро жа ва ња без бед но сти, он да се мо-
же ре ћи да је она у функ ци ји ја ча ња укуп не на ци о нал не или др жав-

4) For mi ca, D., JDCC, Jo int Doc tri ne and Con cepts Cen tre, Wor king ses sion 1 of the OSCE se-
mi nar on Mi li tary doc tri nes & De fen ce Po li ci es, 11 Ju ne 2001.

5) Ви де ти ши ре: Ви шњић, Д., На уч на из гра ђе ност те о ри је стра те ги је (док тор ска ди сер-
та ци ја), Вој на ака де ми ја, Бе о град, 2003, стр. 81-85.
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не без бед но сти. Као еле мент дру штве них од но са, си ла се ко ри сти 
ка да се дру штве ни кон флик ти не мо гу ре ши ти на ми ран на чин. У 
окви ру дру штве них од но са, си ла се упо тре бља ва при упра вља њу 
др жа вом, као сред ство за ре ша ва ње дру штве них про ти ву реч но сти 
со ци јал ног, на ци о нал ног, вер ског или би ло ког дру гог ка рак те ра. 
При ме на си ле ра ди за шти те др жа ве, од но сно на ци о нал них вред но-
сти, од спољ њег угро жа ва ња, пре те жно је у функ ци ји од бра не ин-
те гри те та, су ве ре ни те та и те ри то ри јал не це ло куп но сти. Она мо же 
има ти и уло гу од вра ћа ња од угро жа ва ња спо ља, од но сно су прот-
ста вља ња си ли ко ју ис по ља ва агре сор.

Си ла је јед но од основ них и кон стант них обе леж ја др жа ве, 
ме ђу на род них од но са, ин те гра ци о них и дез ин те гра ци о них про це-
са у све ту. Си ла се ко ри сти за ре а ли за ци ју др жав них ин те ре са и 
ци ље ва. По себ не и по је ди нач не вред но сти или ин те ре си по сти жу 
се од го ва ра ју ћом вр стом си ле и мо ћи (ди пло мат ском, по ли тич ком, 
еко ном ском, вој ном, де мо граф ском, кон фе си о нал ном, ин фор ма ци-
о ном и сл.). Им пли ка ци је успе шног или не у спе шног ис по ља ва ња 
јед не вр сте си ле мо гу раз ли чи то де ло ва ти на при ме ну и ис по ља ва-
ње дру гих вр ста си ле. 

У ме ђу на род ној за јед ни ци не пре кид но су при сут ни и де лу ју 
од но си си ла. Ти од но си сма тра ју се при род ним, од но сно уоби ча је-
ним све док се си ла не поч не при ме њи ва ти као фор ма при ну де, да 
би се оства ри ли де фи ни са ни ин те ре си и ци ље ви.6) Исто ри ја ме ђу-
на род них од но са по твр ђу је пра вил ност, да је ве о ма ма ла гра ни ца 
из ме ђу при ме не си ле пре ма дру гом су бјек ту ме ђу на род них од но са, 
а да та при ме на си ле не пре ра сте у на си ље. Про блем кон тро ле и 
огра ни че ња при ме не си ле у ме ђу на род ним од но си ма при су тан је 
ко ли ко и са ми су бјек ти ме ђу на род них од но са. 

По ме ра ње гра ни ца ин те ре сних зо на и зо на ути ца ја по је-
ди них др жа ва из ван про сто ра њи хо вог не по сред ног окру же ња, а 
ти ме и су че ља ва ње њи хо вих ин те ре са да ле ко од сво јих гра ни ца, 
озна чи ло је но ву фа зу у ево лу ци ји ин те гра тив них про це са. Њу ка-
рак те ри ше на сто ја ње во де ћих по ли тич ких сна га у све ту за све о бу-
хват ни је ре гу ли са ње од но са из ме ђу др жа ва са ам би ци јом да се ле-
га ли зу ју сте че не по зи ци је и за шти те ин те ре си ак ту ел них цен та ра 
мо ћи на ра чун огра ни ча ва ња мо ћи ма лих, не раз ви је них и сред ње 
раз ви је них зе ма ља, као и по тен ци јал них про тив ни ка. 

Спољ на по ли ти ка у све ту, да нас је у знат ној ме ри ми ли та ри-
зо ва на кроз че сто ко ри шће ње вој не си ле, “али ни јед на опе ра ци ја 

6) Исто, стр. 24.
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ни је ква ли фи ко ва на као рат”.7) Све до бро на мер не кри ти ке по ли-
ти ке САД-а у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду оста ле су без од је ка, 
све до тре нут ка ка да је гло ба ли зам по чео да ис по ља ва и не га тив не 
ефек те.8) Ана ли зом глав них мо ме на та и до га ђа ја у исто ри ји људ-
ског ро да по твр ђу је се из ре ка да “ја ки чи не оно што мо гу, а сла би 
при хва та ју оно што мо ра ју”.9)

На су прот уни вер за ли стич ком при ла зу свет ској без бед но сти, 
ак ту ел но је ре ги о нал но по ве зи ва ње и ства ра ње ре ги о нал них без-
бед но сних си сте ма, из ме ђу ко јих би се ус по ста вио ви сок сте пен 
ко ор ди на ци је. 

Има ју ћи у ви ду огром не про тив реч но сти у ме ђу на род ним 
од но си ма, не ста бил ност, ра то ве и ору жа не су ко бе у по је ди ним де-
ло ви ма све та, те шко је да ти по у здан од го вор у ве зи са  уло гом и ни-
во ом уче шћа ору жа них сна га у кре и ра њу на ци о нал не без бед но сти.

“Кр ста шки ра то ви у име де мо кра ти је по кре ну ли су и не ка 
фун да мен тал на пи та ња, по себ но зна чај на за пост хлад но ра тов ски 
пе ри од. Ка ко та кви по хо ди уоп ште мо гу да се по ми ре с тра ди ци о-
нал ном аме рич ком док три ном о не ме ша њу у уну тра шње по сло ве 
дру гих зе ма ља? У ко јој ме ри ће им се под ре ди ти дру ги ци ље ви, као 
што је, на при мер, на ци о нал на без бед ност? Ко ли ку це ну је Аме-
ри ка спрем на да пла ти за уна пре ђе ње сво јих вред но сти? Ка ко ће 
исто вре ме но из бе ћи пре на пре за ње и по вла че ње? На та пи та ња ће 
мо ра ти да од го во ри пост хлад но ра тов ски свет у ко јем нам пр ве го-
ди не Ре га но вог ман да та де лу ју као дав на про шлост.”10)

Узро ци по ли тич ке бор бе, па и свих дру гих об ли ка су ко бља-
ва ња про ис ти чу из су прот ста вље но сти на ци о нал них ин те ре са и 
ци ље ва у ме ђу на род ним и ре ги о нал ним окви ри ма, јер се гло ба ли-
за ци ја све та не уре ђу је на де мо крат ским на че ли ма са рад ње, рав-
но прав но сти и со ли дар но сти, већ пу тем еко ном ске, по ли тич ке и 
вој не до ми на ци је. Кон цен тра ци јом ка пи та ла, еко ном ска моћ, а 
ти ме и по ли тич ки ути цај мул ти на ци о нал них ком па ни ја по стао је 
пре су дан.

Си ла се мо же по сма тра ти и као услов на стан ка и оп стан ка 
би ло ко је др жа ве, јер је не за ми сли ва др жа ва без по се до ва ња од ре-

7) Ba ce vich, A., J., «Po li cing Uto pia. The Mi li tary Im pe ra ti ves of Glo ba li za tio», The Na ti o nal 
In te rest, Sum mer, 1995, p. 5.

8) Авра мов, Сми ља, «Без бед ност у 21. ве ку», На уч на из гра ђе ност и чи ни о ци вој не стра
те ги је, Збор ник ра до ва СИМ ВОН 2001, Ин сти тут рат не ве шти не, Бе о град, 2001, стр. 
429.

9) Thu cu di des, Hi story of Po lo po ne sian War, Pen guin, New York, 1972, p. 402.

10) Ки син џер, Хен ри., Ди пло ма ти ја II, Вер зал прес, Бе о град, стр. 687.
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ђе не мо ћи и ње ног ис по ља ва ња у фор ми си ле, у ин тер др жав ним и 
ин тра др жав ним од но си ма. Си ла се не мо же из дво ји ти из кон тек ста 
би ло ког ре ал ног су ко ба. Че сто се у те о ри ји ме ђу на род них од но са, 
те о ри ји по ле мо ло ги је и по ле ми сти ке (рат не ве шти не) по јам си ле 
из јед на ча ва са вој ном си лом. За то се вој на си ла ду го вре ме на кроз 
исто ри ју сма тра ла цен трал ним пој мом по ли ти ке си ле. 

Др жа ве и по ред фор мал но-прав не јед на ко сти у све ту, су-
штин ски ни су рав но прав не, јер не по се ду ју исти ка па ци тет мо ћи 
ни ти пра ва, а са мим тим ни мо гућ ност ис по ља ва ња си ле.11) По ла зе-
ћи од чи ње ни це да си ла и моћ, у са вре ме ном све ту, има ју од лу чу ју-
ћи ути цај на раз вој ме ђу на род не за јед ни це и ме ђу на род них од но са, 
за ступ ни ци тих те о ри ја на За па ду сма тра ју да др жа ве ко је има ју 
нај ве ћу моћ мо ра ју има ти и нај ве ћу од го вор ност за бу дућ ност све-
та, а на осно ву то га и нај ве ћа пра ва у по гле ду ре ша ва ња нај ва жни-
јих свет ских про бле ма. Ма лим и сред ње раз ви је ним зе мља ма, у 
све ту где се њи хов ути цај ме ри мо гућ но шћу ути ца ја на ме ђу на род-
на кре та ња, оста вља се у су шти ни са мо мо гућ ност да се по ви ну ју 
ути ца ју ве ли ких си ла и да има ју огра ни чен су ве ре ни тет у по гле ду 
ре ша ва ња по је ди них уну тра шњих и ре ги о нал них про бле ма.

БРОЈНА ВЕЛИЧИНА ОРУЖАНИХ СНАГА

У исто ри ји раз во ја ме ђу на род не за јед ни це вој на си ла бе ле-
жи ла је стал ни тренд по ве ћа ња мо гућ но сти де струк ци је, јер су се 
не пре кид но уса вр ша ва ли бор бе ни си сте ми, убој на сред ства и вој на 
опре ма. Та ко про гре си ван раз вој вој не си ле био је ре зул тат фи нан-
сиј ских ула га ња у вој но на мен ску ин ду стри ју, ра ди осва ја ња но вих 
тех но ло ги ја. Но ве тех но ло ги је су омо гу ћа ва ле по ве ћа ње бор бе них 
мо гућ но сти ору жа них сна га. 

Са стал ним по ве ћа њем бор бе них мо гућ но сти, по ве ћа ван је и 
уку пан број вој ни ка на пла не ти, све до 1995. го ди не, од ка да се бе-
ле жи бла ги пад. За вр шет ком 20. ве ка прак тич но се за вр ша ва раз до-
бље ма сов них вој ски, а пре крет ни цу у том ево лу циј ском про це су 
чи ни За лив ски рат 1991. го ди не, ко ји је ква ли та тив но дру га чи ји од 
свих оста лих су ко ба у 20. ве ку и пред ста вља увод у ору жа не су ко-
бе ко ји су по чет ком 21. ве ка до би ли на зив “аси ме трич ни ра то ви”.

11) Ви ди ши ре, Сто ја но вић, Ђ., Ђу рић, Ж., Ана то ми ја са вре ме не др жа ве, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 167-186.
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Сл. 1 – Тренд заступљености припадника оружаних снага
Ра ди се о ти пу ору жа них су ко ба ко ји ре де фи ни шу до та да-

шње за ко ни то сти вој не ве шти не и уно се но ве еле мен те у так ти-
ку во ђе ња рат них опе ра ци ја. Пр ви пут у исто ри ји пла не ри вој них 
опе ра ци ја уво де сво је вр сну тр жи шну ло ги ку при ли ком раз ма тра-
ња упо тре бе ору жа них сна га, јер су на о ру жа ње и сло же на рат на 
тех ни ка кра јем 20. ве ка по ста ли из у зет но ску пи. Јед на ко сло же ним 
по ста ло је упра вља ње тим бор бе ним си сте ми ма, што зах те ва по се-
бан из бор људ ства за по са де, ра ди што ефи ка сни јег и ефек тив ни-
јег ко ри шће ња. На овај на чин ство ре ни су усло ви за раз вој ма лих, 
пот пу но про фе си о нал них и вр ло со фи сти ци ра них ору жа них сна га.

Ра ди са гле да ва ња трен до ва раз во ја ору жа них сна га, за по-
тре бе из ра де овог ра да, из вр ше на је ком па ра тив на ана ли за, у функ-
ци ји са гле да ва ња од брам бе них па ра ме та ра ве ли ких си ла (Ру си ја, 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Ве ли ка Бри та ни ја, Ин ди ја, Ки на, 
Не мач ка и Фран цу ска) и по ре ђе ња не ких па ра ме та ра ору жа них 
сна га Ре пу бли ке Ср би је, као ма ле зе мље, са ору жа ним сна га ма ка-
рак те ри стич них, а на ма слич них др жа ва по не ким па ра ме три ма 
(Бел ги ја, Бу гар ска, Грч ка, Дан ска, Ли тва ни ја, Ма ђар ска, Сло вач ка 
и Че шка).12) Ана ли зом су об у хва ће ни сле де ћи од брам бе ни па ра ме-
три: број на ве ли чи на ору жа них сна га, тро шко ви од бра не и струк-
ту ра тро шко ва од бра не.

Број на ве ли чи на ору жа них сна га је ана ли зи ра на кроз са гле-
да ва ње бро ја при пад ни ка ору жа них сна га и бро ја кључ них бор бе-

12)  Под ка рак те ри стич ним др жа ва ма се под ра зу ме ва ју др жа ве ко је има ју при бли жан број 
ста нов ни ка и/или по вр ши ну те ри то ри је као Ре пу бли ка Ср би ја.
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них си сте ма (ави о на, хе ли коп те ра, тен ко ва и ар ти ље риј ских ору-
ђа).13)

Из ме ђу ве ли ких си ла по сто је знат не раз ли ке у ге о граф ским, 
де мо граф ским, еко ном ским и дру гим ка рак те ри сти ка ма. Та ко-
ђе, знат не раз ли ке по сто је и у бро ју при пад ни ка ору жа них сна га 
(гра фи кон 1). Нај ве ћи број при пад ни ка ору жа них сна га има Ки на 
(2.285.000), а нај ма њи Ве ли ка Бри та ни ја (174.030).
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Графикон 1 – Број припадника оружаних снага великих сила
Број при пад ни ка ору жа них сна га ка рак те ри стич них др жа ва 

при ка зан је на гра фи ко ну 2. Нај ве ћи број при пад ни ка има Грч ка 
(145.647), а нај ма њи Ли тва ни ја (10.640).
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Графикон 2 – Број припадника оружаних 
снага карактеристичних држава

13) По да ци о бро ју при пад ни ка ору жа них сна га и кључ них бор бе них си сте ма су пре у зе ти 
из ча со пи са “The Mi li tary Ba lan ce 2012”, The In ter na ti o nal In sti tu te for Stra te gic Stu di es, 
Lon don, 2012.
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Од кључ них бор бе них си сте ма ана ли зи ран је број бор бе них 
ави о на, хе ли коп те ра, тен ко ва и ар ти ље риј ских ору ђа.14) Нај ве ћи 
број бор бе них ави о на има ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве - 3.682, а 
нај ма њи број Не мач ка - 182 (гра фи кон 3).
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Графикон 3 – Број борбених авиона великих сила
Од ка рак те ри стич них др жа ва нај ве ћи број бор бе них ави о на 

има Грч ка (288), док Ли тва ни ја не по се ду је ни је дан бор бе ни ави он 
(гра фи кон 4).
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Графикон 4 – Број борбених авиона карактеристичних држава

14) У ана ли зи је раз ма тран са мо број кључ них бор бе них си сте ма, без узи ма ња у об зир њи-
хо вих так тич ко-тех нич ких ка рак те ри сти ка. Због то га се мо же ре ћи да се ра ди о про стом 
кван ти та тив ном а не ква ли та тив ном по ре ђе њу. Ка да би се ура ди ло ква ли та тив но по ре-
ђе ње он да би во де ће ве ли ке си ле би ле у још ве ћој пред но сти.
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Ср би ја има ви ше бор бе них ави о на од ве ћи не ка рак те ри стич-
них др жа ва, из у зев Грч ке и Бел ги је. Број хе ли коп те ра ве ли ких си ла 
при ка зан је на гра фи ко ну 5. Нај ве ћи број хе ли коп те ра има САД 
(5.948), а нај ма њи број Фран цу ска (485).
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Графикон 5 – Број хеликоптера великих сила
Број тен ко ва ве ли ких си ла при ка зан је на гра фи ко ну 6. Нај-

ве ћи број тен ко ва има Ки на (7.400), а нај ма њи број Ве ли ка Бри та-
ни ја (227).
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Графикон 6 – Број тенкова великих сила
Број тен ко ва ка рак те ри стич них др жа ва при ка зан је на гра фи-

ко ну 7. Нај ве ћи број тен ко ва има Грч ка (1.460), док Ли тва ни ја не 
по се ду је ни је дан тенк.
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Графикон 7 – Број тенкова карактеристичних држава
Ре пу бли ка Ср би ја има ви ше тен ко ва од ве ћи не ка рак те ри-

стич них др жа ва, из у зев Грч ке и Бу гар ске. Број ар ти ље риј ских ору-
ђа ве ли ких си ла при ка зан је на гра фи ко ну 8. Нај ве ћи број ар ти ље-
риј ских ору ђа има Ки на (12.610), а нај ма њи број Не мач ка (288).15)
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Графикон 8 – Број артиљеријских оруђа великих сила
Број ар ти ље риј ских ору ђа при ка зан је на гра фи ко ну 9. Нај-

ве ћи број ар ти ље риј ских ору ђа има Грч ка (3.353), а нај ма њи број 
Дан ска (44).

15)  У број артиљеријских оруђа укључени су и минобацачи 82 и 120 мм.
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Графикон 9 – Број артиљеријских оруђа 
крактеристичних држава

Ре пу бли ка Ср би ја има ви ше ар ти ље риј ских ору ђа од ве ћи не 
ка рак те ри стич них др жа ва, из у зев Грч ке и Бу гар ске.

ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ И УЛАГАЊА У ВОЈНЕ СНАГЕ

Тро шко ви од бра не (функ ци о ни са ња и раз во ја ору жа них сна-
га) ана ли зи ра ни су кроз са гле да ва ње: 1) уде ла тро шко ва од бра не у 
бру то до ма ћем про из во ду (БДП), 2) укуп них тро шко ва од бра не, и 
3) тро шко ва од бра не по вој ни ку.

Сл. 2 Тренд војних трошкова у савременом свету16)

16) http://www.sipri.org/yearbook/2012/04 (приступљено 12. априла 2013. године)
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Удео тро шко ва од бра не у БДП ве ли ких си ла је раз ли чит и 
кре ће се од 1,3% до 4,7% (гра фи кон 10). Нај ве ћи удео тро шко ва 
од бра не у БДП има ју САД (4,7% БДП), а нај ма њи Не мач ка (1,3% 
БДП).17)
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Графикон 10 – Удео трошкова одбране у БДП великих сила
Удео тро шко ва од бра не у БДП ка рак те ри стич них др жа ва 

при ка зан је на гра фи ко ну 11. Нај ве ћи удео тро шко ва од бра не у 
БДП има ла је Грч ка (2,7%), а нај ма ње Ли тва ни ја и Ма ђар ска (1%). 
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Графикон 11 – Удео трошкова одбране у 
БДП карактеристичних држава

17) http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS (приступљено 12. априла 
2013) – за велике силе и карактеристичне државе.
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У Ре пу бли ци Ср би ји, тро шко ви од бра не у 2011. го ди ни су 
из но си ли 1,74% БДП.18) Укуп ни тро шко ви од бра не ве ли ких си-
ла при ка за ни су на гра фи ко ну 13.19) Нај ве ће тро шко ве има ју САД 
(711.000 ми ли о на аме рич ких $), а нај ма ње Не мач ка (46.700 ми ли-
о на аме рич ких $).
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Графикон 12 – Укупни трошкови одбране великих сила
Укуп ни тро шко ви од бра не ка рак те ри стич них др жа ва при-

ка за ни су на гра фи ко ну 13.20) Нај ве ће тро шко ве од бра не има ла је 
Грч ка (7.502 ми ли о на аме рич ких $), а нај ма ње Ли тва ни ја (405 ми-
ли о на аме рич ких $).
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Графикон 13 – Укупни трошкови одбране 
карактеристичних држава

18) Из ве штај о ре а ли за ци ји Сред њо роч ног пла на и про гра ма раз во ја си сте ма од бра не у пе-
ри о ду од 2011. до 2016. го ди не (без вој них пен зи ја). Пре ма по да ци ма Свет ске бан ке удео 
тро шко ва од бра не у БДП Ре пу бли ке Ср би је у 2011. го ди ни из но сио је 2,1%.

19) http://www.si pri.org/re se arch/ar ma ments/mi lex/si pri-fac tshe et-on-mi li tary-ex pen di tu-
re-2011.pdf (при сту пље но 12. апри ла 2013).

20) http://mi lex da ta.si pri.org/ (при сту пље но: 12. апри ла 2013).
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Укуп ни тро шко ви од бра не Ре пу бли ке Ср би је у 2011. го ди ни 
су ма њи од из но са ве ћи не ана ли зи ра них ка рак те ри стич них др жа-
ва, из у зев Ли тва ни је и Бу гар ске.

Тро шко ви од бра не ве ли ких си ла по вој ни ку при ка за ни су на 
гра фи ко ну 14. Нај ве ће тро шко ве су има ле САД (453.034 $), а нај-
ма ње Ин ди ја (36.906 аме рич ких $).
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Графикон 14 – Просечни трошкови 
одбране по војнику великих сила

Тро шко ви од бра не ка рак те ри стич них др жа ва по вој ни ку 
при ка за ни су на гра фи ко ну 15. Нај ве ће тро шко ве од бра не по вој-
ни ку има ла је Дан ска (242.377 аме рич ких $), а нај ма ње Бу гар ска 
(23.056 аме рич ких $).
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Графикон 15 – Просечни трошкови одбрне по 
војнику карактеристичних држава
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Тро шко ви Ре пу бли ке Ср би је за од бра ну, по вој ни ку, у 2011. 
го ди ни су ни жи од ве ћи не ка рак те ри стич них др жа ва, из у зев Бу гар-
ске.

Зна чај не раз ли ке по сто је у бро ју кључ них бор бе них си сте ма 
ве ли ких си ла. Нај ве ћи број бор бе них ави о на и хе ли коп те ра има 
САД, а нај ве ћи број тен ко ва и ар ти ље риј ских ору ђа Ки на, што на-
ме ће за кљу чак да је опре мље ност пре ма вр сти бор бе них си сте ма 
усло вље на пр вен стве но ка рак те ром иза зо ва, ри зи ка и прет њи без-
бед но сти, на ци о нал ним ин те ре си ма др жа ва и по ли ти ком од бра не. 
Код ка рак те ри стич них др жа ва уоче на је ре ла тив на ујед на че ност са 
из у зет ком Грч ке, ко ја има нај ви ше бор бе них си сте ма. Ре пу бли ка 
Ср би ја има ви ше кључ них бор бе них си сте ма од ве ћи не ка рак те ри-
стич них др жа ва. 

Раз ли ке у укуп ним тро шко ви ма од бра не, као и у број ној ве-
ли чи ни ору жа них сна га, усло вље не су ка рак те ром иза зо ва, ри зи ка 
и прет њи без бед но сти, на ци о нал ним ин те ре си ма др жа ва и по ли ти-
ком од бра не. Нај ве ће тро шко ве од бра не од ве ли ких си ла има САД 
(711.000 ми ли о на $). Код ка рак те ри стич них др жа ва се та ко ђе уоча-
ва зна чај на не у јед на че ност укуп них тро шко ва од бра не. Нај ве ће 
тро шко ве од бра не од ка рак те ри стич них др жа ва има Грч ка (7.502 
ми ли о на аме рич ких до ла ра). Ре пу бли ка Ср би ја има го то во нај ни-
же укуп не тро шко ве од бра не. Је ди но Ли тва ни ја и Бу гар ска има ју 
ни же укуп не тро шко ве од бра не.

У од но су на про сеч не тро шко ве од бра не по вој ни ку код ве-
ли ких си ла се уоча ва не у јед на че ност. Нај ве ће про сеч не тро шко-
ве од бра не по вој ни ку има ју САД (453.034$) и Ве ли ка Бри та ни ја 
(328.067$). Оста ле ве ли ке си ле има ју зна чај но ни же про сеч не тро-
шко ве од бра не по вој ни ку. Код ка рак те ри стич них др жа ва се уоча-
ва ју ре ла тив но ви со ки про сеч ни тро шко ви од бра не по вој ни ку. 
По је ди не ка рак те ри стич не др жа ве има ју ве ће про сеч не тро шко ве 
од бра не по вој ни ку и од по је ди них ве ли ких си ла (Дан ска и Бел ги ја 
има ју ве ће про сеч не тро шко ве од бра не по вој ни ку од Ин ди је, Ки не 
и Ру си је). Ре пу бли ка Ср би ја има го то во нај ни же про сеч не тро шко-
ве од бра не по вој ни ку у од но су на ка рак те ри стич не др жа ве (је ди но 
Бу гар ска има ни же тро шко ве).

Раз ли чи ту струк ту ра тро шко ва од бра не има ју и ве ли ке си-
ле и ка рак те ри стич не др жа ве. Зна чај но је ис та ћи да ве ли ке си ле 
из два ја ју из ме ђу 20 и 30% бу џе та од бра не за ин ве сти ци је, а ка рак-
те ри стич не су Ин ди ја (36,7%) и Ки на (32,3%). Зна чај но је ис та-
ћи да Грч ка, др жа ва ко ја има нај ве ћи број при пад ни ка ору жа них 
сна га и кључ них бор бе них си сте ма, има нај не по вољ ни ју струк ту ру 
тро шко ва од бра не (пер со нал ни тро шко ви - 73,9%, опе ра тив ни тро-
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шко ви – 18,3% и ин ве сти ци је - 7,8%). Струк ту ра тро шко ва од бра не 
Ре пу бли ке Ср би је је при бли жно на ни воу про се ка ка рак те ри стич-
них др жа ва, али је та струк ту ра ре ла тив но не по вољ на и не омо гу-
ћа ва оп ти ма лан раз вој си сте ма од бра не.

ЗАКЉУЧАК

Др жа ва као те ри то ри јал на и по ли тич ка ор га ни за ци ја гло-
бал ног дру штва, по се ду је по ли тич ку не за ви сност (су ве ре ни тет) и 
еко ном ску ауто ном ност у од но су на дру ге др жа ве. У са вре ме ном 
све ту, др жа ве не мо гу аутар хич но ег зи сти ра ти и мо ра ју сту па ти 
у од но се са дру гим др жа ва ма. У та квим од но си ма, сва ка др жа ва 
на сту па са по зи ци је сво јих ин те ре са. Ка ко ин те ре си др жа ва ни су 
иден тич ни, у ме ђу на род ним од но си ма раз ви ја се низ про це са чи ја 
су два крај ња ви да про це си са рад ње и про це си су ко бља ва ња.

По ред зна чај ног при су ства раз ли чи тих об ли ка упо тре бе вој-
не си ле, у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма до шло је до ве-
ли ких про ме на у ста во ви ма и опре де ље њи ма др жа ва кад је реч о 
вој ној си ли, као сред ству за оства ре ње од ре ђе них на ци о нал них ин-
те ре са и ци ље ва или по ли тич ких на ме ра. На тренд тих про ме на 
де ло ва ли су сле де ћи раз ло зи: за бра на упо тре бе вој не си ле у агре-
сив не свр хе  По ве љом ОУН, це на по ли тич ког пот чи ња ва ња јед ног 
на ро да и одр жа ва ње те пот чи ње но сти ору жа ном си лом ве о ма су 
ве ли ки, та ко да то ни је еко ном ски оправ да но, сво ђе ње вој не си ле 
на чу ва ра ус по ста вље не до ми на ци је еко ном ским или дру гим сред-
стви ма, опа сност да и нај ма њи ору жа ни кон фликт мо же пре ра сти у 
рат ве ли ких раз ме ра са не са гле ди вим по сле ди ца ма, огром на це на 
са вре ме ног оруж ја и тро шко ви опре ма ња и др жа ње ве ли ких са-
вре ме них ар ми ја, као и огром ни људ ски и ма те ри јал ни гу би ци у 
ору жа ној бор би ко ја се во ди са вре ме ним на о ру жа њем - што чи-
ни ма сов ни ју упо тре бу вој не си ле еко ном ски не ис пла ти вом, де мо-
граф ски, со ци јал но и пси хо ло шки нео др жи вом.

Си ла је кроз исто ри ју у ме ђу на род ним од но си ма има ла раз-
ли чи те об ли ке при ме не. Но си о ци по ли ти ке си ле че сто су би ли 
мо ти ви са ни хе ге мо ни стич ким ин те ре си ма, екс пло а та ци јом, по-
ро бља ва њем ма лих на ро да и др жа ва. Ка да се ци ље ви ни су мо гли 
оства ри ти на ми ран на чин, од стра не моћ них др жа ва при ме њи ва на 
је си ла, под раз ли чи тим из го во ри ма за та кво по сту па ње. Из го во-
ри су би ли нео п ход ни за до ма ће и ме ђу на род но јав но мње ње. У 
тој при ме ни си ле у ме ђу на род ним од но си ма ко ри сти ла су се сва 
рас по ло жи ва сред ства, у скла ду са по тре бом и мо гућ но сти ма, са-
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гла сно кон крет ним усло ви ма ко ји де тер ми ни шу обим и ин тен зи тет 
ње ног ис по ља ва ња. При ме ње на си ла има ла је пр вен стве но по ли-
тич ке, еко ном ске и вој не еле мен те, с тим да је че сто има ла и из ра-
же не вер ске и на ци о нал не са др жа је, ка ко у до ме ну узро ка та ко и у 
по гле ду ин те ре са и ци ље ва. Обим, ин тен зи тет и тра ја ње упо тре бе 
си ле у кон крет ном су ко бу, би ло је усло вље но раз ли чи тим чи ни о-
ци ма ин тер ног и екс тер ног ка рак те ра.

На осно ву пре зен то ва них по да та ка мо же се за кљу чи ти да је 
ри зик из би ја ња су ко ба из ме ђу ве ли ких си ла зна чај но сма њен, а ти-
ме су исто вре ме но де бло ки ра на огром на сред ства за но ве фор ме 
по сред ног агре сив ног и опре сив ног де ло ва ња, по себ но про тив ма-
лих и не до вољ но раз ви је них др жа ва. Исто вре ме но, ме ђу на род на 
за јед ни ца не успе ва да ус по ста ви по у зда не ме ха ни зме спре ча ва ња 
су ко ба из ме ђу и уну тар др жа ва, та ко да су ме ђу на род ни од но си оп-
те ре ће ни трен дом из би ја ња ло кал них и гра ђан ских ра то ва. 

У усло ви ма ни ра та ни ми ра др жа ве тра же соп стве не пу те-
ве за шти те сво је без бед но сти, ре ђе ослон цем на вла сти те сна ге, 
а све че шће кроз ра зно вр сне об ли ке са ве зни штва, парт нер ства и 
при сту па ња ин те гра ци о ним про це си ма на ре ги о нал ном и гло бал-
ном пла ну.
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THE RO LE OF AR MED FOR CES 
IN NA TI O NAL SE CU RITY OF THE STA TE 

Re su me
In or der to re vi ew the pla ce and ro le of the ar med for ces and the 

mi li tary for ce in the world to day, it is ne ces sary to analyze con tem po
rary vi ews on for ce in ge ne ral, its con di ti o na lity, sci en ti fic and tec hno
lo gi cal ac hi e ve ments and the ir in flu en ce on na ti o nal se cu rity. On the 
ba sis of the se ac know led ge ments, the ten den ci es in struc tu ring and de
ve lop ment of na ti o nal se cu rity system ha ve been de ter mi ned. Thro ug
ho ut the hi story, the ar med for ces we re the main su bject of the na ti o nal 
se cu rity and the mi li tary for ce was in fun ction of pro tec tion or re a li za
tion of na ti o nal in te rests. To day, the ar med for ces of glo bal and re gi o
nal po wers are the ir im por tant na ti o nal se cu rity subsystems, as for the 
small sta tes the ex tent and con tent of the ir par ti ci pa tion, as well as the 
ar med for ces ca pa bi li ti es for the ir sub stan tial par ti ci pa tion in na ti o nal 
se cu rity ma in te nan ce and bu il ding are for many re a sons qu e sti o na ble. 
The sta tes, as systems and na ti o nal in sti tu ti ons, are in cre a singly lo sing 
the ir real po wer sin ce they don’t ha ve suf fi ci ent fi nan cial re so ur ces, pri
ma rily due to a new ap pro ach to na ti o nal eco no mi es and glo ba li za tion, 
as well as the ways of pri va ti za tion of lar ge sta te systems in the se sta
tes. The re fo re, to day, small and un der de ve lo ped co un tri es which ha ve 
mo dest ca pa ci ti es and ope ra ti o nal ca pa bi li ti es of the ir ar med for ces 
es sen ti ally don’t pos sess a real po wer. The se sta tes are re la ti vely so ve
re ign and for ced to ac cept so lu ti ons in in ter na ti o nal re la ti ons, which 
are op po si te to the ir na ti o nal in te rests. In the se sta tes the ar med for ces 
are small and ina de qu a te to na ti o nal de fen ce real ne eds. They are mo re 
in fun ction of par ti ci pa tion in re gi o nal de fen ce al li an ces and ac com
plis hment of tasks in sup port to ci vil so ci ety for en co un te ring se cu rity 
risks and thre ats. Thro ugh the tran si tion pro cess, small, un der de ve lo
ped and mid dlede ve lo ped co un tri es ha ve sig ni fi cantly dec re a sed the ir 
ca pa ci ti es and de fen ce ca pa bi li ti es, re gar ding de fen ce auto nomy and 
re li an ce on the ir own for ces. Af ter the tran si tion of in du strial and eco
no mic systems of the se sta tes, the amo unt of re so ur ces for fi nan cing 
the ar med for ces dec re a sed in per cen ta ge and no mi nally. The se ar med 
for ces are not able to mo der ni ze fully, or to me et the real de fen ce ne eds, 
ha ving in mind the tra di ti o nal me a ning of the con cept, in ac cor dan ce 
with re qu ests im po sed by the physi og nomy of con tem po rary wars and 
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ar med con flicts. That is the re a son why they most of ten se ek for re sol
ving the se cu rity and de fen ce is su es in mem ber ship or par ti ci pa tion in 
dif fe rent forms of re gi o nal or ga ni za ti ons or al li an ces and de fen ce ini
ti a ti ves com pri sed of se ve ral sta tes con nec ted with com mon in te rests.
Keywords: na ti o nal se cu rity, in ter na ti o nal re la ti ons, se cu rity system, sta te, 

po wer, for ce, ar med for ces, mi li tary, war, ar med con flict, com bat 
systems

* Овај рад је примљен 20. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. новембра 2013. године.
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Сажетак
Безбедност јецентралнипојамококогаседанас групишу

различитетеорије и различити концепти, не само у студијама
безбедностивећиудругимнаучнимдисциплинама.Окосадржаја
иобимапојмабезбедностпостојезначајнанеслагањамеђуауто
римакојиприпадајуразличитимтеоријскимправцима.Различита
разумевањапојмабезбедностиимајусвојепрактичнеимпликације
када је у питању дефинисање стратегија, политика и система
безбедностикојитребадазадовољепрактичнепотребедржава,
народа и појединаца.Овај рад представља покушај да се појам
безбедности,схваћенуаксиолошкомсмислу,повежесастрате
гијама,политикамаисистемимакојитребадабудуинструмент
заштитевредностикојесуусловопстанкадржава,народаипо
јединаца.
Кључнеречи:безбедност, стратегије безбедности, политика безбед

ности,системибезбедности

Сва ки аутор у са вре ме ним сту ди ја ма без бед но сти по ста вља 
пи та ња шта је то без бед ност; на шта се она од но си; ко је су јој гра-
ни це; ко и шта су објек ти без бед но сти, а ко су су бјек ти без бед-
но сти; и по мо ћу ко јих ле ги тим них сред ста ва мо же мо до ћи до по-
сти за ња и очу ва ња без бед но сти? На ве де на пи та ња пред ста вља ју 
цен трал не ди ле ме око ко јих по сто је ће шко ле сту ди ја без бед но сти 
по ку ша ва ју да кон сти ту и шу са вре ме ни по јам без бед но сти.

По јам без бед но сти је уско ве зан за вред но сти, и по ред број-
них по ку ша ја де фи ни са ња без бед но сти, де фи ни ци ја Ар нол да 
Вол фер са, ко ју мно ги сма тра ју „стан дар дом” у овој обла сти, без-
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бед ност де фи ни ше упра во пре ко вред но сти: “Безбедност,уобјек
тивномсмислу,одмераваодсуствопретњизастеченевредности,
доку субјективномсмислуонапредстављаодсуствострахада
тевредностимогубитинападнуте“1)

У срп ској на у ци без бед но сти она се та ко ђе де фи ни ше као 
вред ност и то “ин стру мен тал на вред ност“, па та ко Љу бо мир Ста-
јић без бед ност де фи ни ше на сле де ћи на чин: “Тимедолазимодоно
вогприступабезбедности (насупротодређењубезбедностикао
одсуства угрожавања прим. аут.),тј. до одређивања садржаја
безбедностикојаполазиодтогадајебезбедностустваривред
ност(државна,национална,политичка,морална,економска,лич
на,итд.)итоинструменталнавредносткојаобјашњаваначинда
сенештопостигне,анесамопојава(стање)самазасебе.“2)

Ра до слав Га ћи но вић без бед ност де фи ни ше као «стањеза
штићеностиличности,друштваидржаве,стањезаштићености
животнихинтереса,стањезаштићеностинационалнихинтере
са,симболостањусистемауодносунанеповољнадејства».3)

Да кле, вред но сти у на у ци без бед но сти пред ста вља ју „оно 
што се шти ти“, на су прот „оно га од че га се шти ти“. И пред мет за-
шти те, за ко ји смо уста но ви ли да пред ста вља вред но сти, и из во-
ри угро жа ва ња, ко ји се у са вре ме ној на у ци без бед но сти де фи ни шу 
као иза зо ви, ри зи ци и прет ње, пре суд но ути чу на кон цеп ту а ли за-
ци ју без бед но сти, ко ја се у ин сти ту ци о нал ном сми слу из ра жа ва 
као си стем на ци о нал не без бед но сти, са свим сво јим струк тур ним 
еле мен ти ма, нор ма тив ним апа ра том и ак ци о ним мо гућ но сти ма. 
Као што смо ви де ли, и са ма без бед ност, схва ће на као ста ње од су-
ства угро жа ва ња дру гих вред но сти и стра ха да мо же до ћи до њи-
хо вог угро жа ва ња, пред ста вља по себ ну вред ност. 

Мир као уни вер зал на вред ност, ко ја омо гу ћу је не сме тан раз-
вој ме ђу на род не за јед ни це, по је ди нач них др жа ва и сва ког људ ског 
би ћа, сва ка ко је цен трал на те ма у про у ча ва њу сту ди ја без бед но-
сти. Обез бе ђи ва ње и очу ва ње ми ра пред ста вља је дан од глав них 
ци ље ва ко ме те же раз ли чи ти си сте ми без бед но сти, и не за ви сно од 
без бед но сног кон цеп та ко ји за сту па ју, сви те о ре ти ча ри ко ји се ба ве 
овим пи та њи ма ис ти чу мир као глав ну ин стру мен тал ну вред ност, 

1) Wol fers Ar nold, NationalSecurirtyasanAmbiguousSymbol, John Hop kins UP, Bal ti mor, 
1962.

2)  Љу бо мир Ста јић, Основибезбедности, ФЦО, Дра га нић, Бе о град, 2005, стр. 23.

3)  Ра до слав Га ћи но вић, “Без бед ност као мо дер на на уч на ди сци пли на”, у СрбијаБезбед
носнииинституционалниизазови, Збор ник ра до ва, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 20. 
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али и вред ност по се би, ко ју тре ба до сти ћи ва ља ним уре ђе њем си-
сте ма без бед но сти.

Пи та њем ми ра ба ви ли су се те о ре ти ча ри ко ји су при па да ли 
раз ли чи тим на уч ним ди сци пли на ма, та ко су те о ре ти ча ри из обла-
сти ме ђу на род них од но са, у чи јем кри лу су се и раз ви ле сту ди је 
без бед но сти, без бед ност ско ро по и сто ве ћи ва ли са пој мом вој не 
мо ћи.4) Оси гу ра ва ње без бед но сти пре ко вој не мо ћи по ла зи од ло ги-
ке, да што је ве ћа вој на моћ и бо ље ус по ста вље на рав но те жа вој не 
мо ћи, то ће мир би ти ста бил ни ји и без бед ност ве ћа.

За раз ли ку од те о ре ти ча ра ме ђу на род них од но са, ис тра жи-
ва чи из обла сти ми ров них сту ди ја, по ку ша ва ли су да про на ђу дру-
га чи је, „по зи тив не” кон цеп те ми ра и не на си ља и на њи ма за сно ван 
кон цепт без бед но сти. Те о риј ска раз ми мо и ла же ња ме ђу овим раз-
ли чи тим шко ла ма без бед но сти упра во су се те ме љи ла на раз ли-
чи том раз у ме ва њу са др жа ја вред но сти око ко јих се ус по ста вља ју 
глав ни без бед но сни кон цеп ти.

Кон цепт тзв. “по зи тив ног ми ра“, чи ји је тво рац Јо хан Гал-
тунг5) и „ста бил ног ми ра” о ко ме је го во рио Ке нет Бо ул динг,6) зна-
чај но про ши ру ју по јам без бед но сти као ин стру мен та за по сти за ње 
ми ра. Пре ма ту ма че њи ма Гал тун га и Бо ул дин га, без бед ност мо ра 
да по чи ва на ста бил ном и ду го трај ном ми ру. Ова кво раз у ме ва-
ње ми ра иде мно го да ље од пу ког „не га тив ног ми ра“, схва ће ног 
као од су ство ра та, ко ји пред ста вља са мо јед ну од вр ста „ди рект-
ног на си ља“.7) Мир као ин стру мен тал на вред ност мо же да по чи ва 
ис кљу чи во на од су ству оно га што Гал тунг на зи ва “струк тур ним 
на си љем“, од но сно ли ше но сти ве ћи не свет ског ста нов ни штва 
нор мал них усло ва за жи вот, што под ра зу ме ва, по ред од су ства со-
ци јал ног бла го ста ња, и си сте мат ско кр ше ње људ ских пра ва и не-
мо гућ ност ве ли ког де ла по пу ла ци је да раз ви ја сво је по је ди нач не и 
ко лек тив не ка па ци те те.8) Кон цепт “по зи тив ног ми ра“, пред ста вља 
те о риј ску пре те чу кон цеп ту људ ске без бед но сти, ко ји је раз ви јан у 
окви ру UNDP, сре ди ном де ве де се тих го ди на про шло га ве ка.

4) Бјерн Ме лер, „На ци о нал на, со ци је тал на и људ ска без бед ност“, у Збор ник тек сто ва: 
Људскабезбедност, ур. проф. др Дра га на Ду лић, Фонд за отво ре но дру штво, Бе о град 
2006, стр. 56-57.

5) Jo han Gal tung, Violence,PeaceandPeaceResearch, Vol. I, C.E.F., Co pen ha gen, 1988.

6) Ken neth Bo ul ding, StablePeace, Uni ver sity of Te xas Press, Austin, 1990.

7) Jo han Gal tung, ibid, pp. 67.

8) О од но су на си ља и без бед но сти ви ди ши ре: Ра до слав Га ћи но вић, “Де фи ни са ње на си ља”, 
Српскаполитичкамисао, бр. 4, 2008, стр 147-164. 
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“Кон цепт без бед но сти већ пре ду го об ли ку ју прет по став ке о 
мо гу ћим ме ђу др жав ним су ко би ма. Већ пре ду го се без бед ност из-
јед на ча ва са опа сно сти ма по гра ни це јед не зе мље. Већ пре ду го др-
жа ве сма тра ју оруж је чи ни о цем сво је без бед но сти. Осе ћа ње не си-
гур но сти ве ћи не љу ди да нас знат но ви ше по ти че од сва ко днев них 
жи вот них бри га не го од стра ха од ка та кли змич ног свет ског до га-
ђа ја. Си гур ност по сла и при хо да, здрав стве на си гур ност, без бед-
ност жи вот не сре ди не, за шти ће ност од на си ља – то су те ме ко је се 
по ја вљу ју као те ме људ ске без бед но сти ши ром све та. Људ ска без-
бед ност пред ста вља ре ле вант но пи та ње за љу де из би ло ког де ла 
све та, без об зи ра на то да ли жи ве у бо га тим или си ро ма шним др-
жа ва ма. Прет ње њи хо вој без бед но сти мо гу се раз ли ко ва ти – глад 
и бо лест у си ро ма шним, а дро га и кри ми нал у бо га тим др жа ва ма 
– али су те прет ње ствар не и стал но се по ве ћа ва ју. Ве ћи на љу ди ин-
стик тив но раз у ме шта зна чи без бед ност. То зна чи за шти ће ност од 
стал них опа сно сти ко је пре те од гла ди, бо ле сти, кри ми на ла и ре-
пре си је. То та ко ђе зна чи и за шти ту од из не над них и штет них про-
ме на обра за ца на шег сва ко днев ног жи во та ко је би се мо гле де си ти 
– ка ко у на шим до мо ви ма или на по слу, та ко и у на шој за јед ни ци 
или жи вот ној сре ди ни.“9)

На ве де ни из ве штај UNDP је био увод у раз ви ја ње кон цеп та 
људ ске без бед но сти, ко ји су пре у зе ле и не ке др жа ве, на пр вом ме-
сту Ка на да и Ја пан, као опре де ље ње у сво јој спољ њој по ли ти ци. 
Кон цеп ту људ ске без бед но сти пу ну по др шку је да ла и Ко ми си ја за 
гло бал но упра вља ње у свом из ве шта ју “На ше гло бал но су сед ство“. 
Ме ђу тим, ова Ко ми си ја је и по ред на гла ша ва ња зна ча ја људ ске без-
бед но сти, оста ла при тра ди ци о нал ном ста ву да и да ље тре ба по-
др жа ва ти пра во др жа ва на соп стве ну без бед ност. Пра во др жа ве да 
се шти ти од спо ља шњих опа сно сти и да шти ти свој су ве ре ни тет 
и те ри то ри јал ну це ло ви тост не ис кљу чу је и бри гу за по је дин це и 
њи хо ве по тре бе, ко је су углав ном ком пле мен тар не са ста бил но шћу 
др жа ве у ко јој жи ве.10) 

Ме ђу тим, про ши ре ње пој ма без бед но сти и се ку ри ти за ци ја 
го то во це ло куп не људ ске прак се, на и шла је на от по ре у јед ном де лу 
струч не јав но сти, ко ју је по себ но пред ста вља ко пен ха ген ска шко ла 
без бед но сти. Ба ри Бу зан, као ис так ну ти пред став ник ове шко ле, 
при хва та по ме ра ње фо ку са сту ди ја без бед но сти са гло бал ног су ко-
ба ис ток – за пад (ко ји ви ше и не по сто ји) и круп них ге о стра те шких 
пи та ња, на пи та ња људ ске без бед но сти. Oн ипак сма тра да би се 

9) UNDP HumanDevelopmentReport, 1994.

10) OurGlobalNeighbourhood, TheReportoftheCommissiononGlobalGovernance, Ox ford 
Uni ver sity Press, Ox ford, 1995. 
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нео гра ни че ним ши ре њем пој ма без бед но сти, сту ди је без бед но сти 
у пот пу но сти из јед на чи ле са оп штом со ци о ло ги јом.11) 

При пад ни ци ко пен ха ген ске шко ле без бед но сти се ипак сла-
жу да су од ре ђе на про ши ре ња пој ма без бед но сти, упра во са ак си-
о ло шког ста но ви шта, нео п ход на. Оста је, ме ђу тим, не са гла сје око 
гра ни це до ко је је то про ши ре ње мо гу ће и по треб но. Пре ве ли ко 
про ши ре ње са др жа ја пој ма без бед но сти до ве ло би и до прак тич них 
про бле ма јер би би ло нео п ход но уво ђе ње пој ма “тра ди ци о нал на 
без бед ност“, да би се озна чи ло по ље про у ча ва ња сту ди ја без бед но-
сти ко је се од но си на за шти ту др жав них и дру штве них вред но сти, 
ко је се са ста но ви шта мо дер них без бед но сних кон це па та сма тра ју 
„кла сич ним“.12) Са дру ге стра не, уко ли ко се по јам без бед но сти не 
про ши ри, сту ди је без бед но сти би као на уч на ди сци пли на озбиљ-
но из гу би ле на зна ча ју јер би у фо ку су свог про у ча ва ња за др жа ле 
про бле ме за шти те вред но сти ко је све ви ше гу бе на зна ча ју, бар у 
раз ви је ном све ту.

По ред то га „се ку ри ти за ци ја” и „де се ку ри ти за ци ја“, од ре ђе-
них по ја ва, од но сно да ва ње од ре ђе ним по ја ва ма зна че ње без бед-
но сног про бле ма, има сво је да ле ко се жне по ли тич ке им пли ка ци је.

Пр ва при мед ба ко ја се из ака дем ских кру го ва упу ћу је се ку-
ри ти за ци ји од ре ђе них вред но сти је мо гућ ност да се од те вред-
но сти на пра ви та бу и да се по ли тич ки и иде о ло шки не ис то ми-
шље ни ци ис кљу че из ди ску си ја о се ку ри ти зо ва ним вред но сти ма. 
Вред но сти ко је се шти те си сте мом на ци о нал не без бед но сти и ко је 
има ју зна чај за без бед ност за јед ни це, у пра ви ли, ни су по го дан те-
рен за рас пра ве, јер се оче ку је да пи та ња од зна ча ја за на ци о нал ну 
без бед ност бу ду про стор око ко га ће се за јед ни ца об је ди ња ва ти, а 
да шти ће не вред но сти до би ју ка рак тер оп ште при хва ће них вред-
но сти.

Дру га при мед ба ти че се мо гућ но сти да од ре ђе не дру штве не 
гру пе (пре све га оне ко је су за ду же не за оства ри ва ње без бед но сти 
у јед ном дру штву), стек ну мо но пол над се ку ри ту зо ва ним ре сур си-
ма дру штва. Ди ску си је о без бед но сти мо гу, на тај на чин по ста ти 
иде ал но по ље за раз ли чи те вр сте ма ни пу ла ци је.13)

11)  Ba rry Bu zan, People,StatesandFear.AnAgendaforInterantionalSecurityStudiesinPost
ColdWarEra, Se cond Edi tion, BDP, Lon don 1991, pp. 35-37.  

12) Mor ten Kel strup, Pir re Le ma i tre, Identity,Migration,andtheNewSecurityAgendainEurope, 
Pin ter Press, Lon don 1993. 

13) Овим пи та њи ма по себ но се ба ве „кри тич ке сту ди је без бед но сти“. Ви ди ши ре: Mic hel C. 
Wil li ams, CriticalSecurityStudies.ConceptsandCases, UCL, Press, Lon don, 1997.
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Кри тич ка шко ла без бед но сти по себ но упо зо ра ва да би пре те-
ра но про ши ре ње пој ма без бед но сти мо гло до ве сти до ин стру мен-
та ли за ци је си сте ма на ци о нал не без бед но сти од стра не од ре ђе них 
по ли тич ких гру па, што би се, у крај њој ли ни ји, мо гло по ја ви ти као 
на ме та ње пар ти ку лар ног си сте ма вред но сти це ло куп ној за јед ни ци 
и ње го ва за шти та апа ра том др жав не си ле ко ји би тре ба да слу жи 
за шти ти оп штих вред но сти.

Про ши ре ње пој ма без бед но сти у са вре ме ним усло ви ма је 
нео п ход но, али се по ста вља пи та ње у ко јим прав ци ма и до ко јих 
гра ни ца је тај по јам мо гу ће и по треб но ши ри ти. Пи та ње прав ца и 
оби ма про ши ре ња са др жа ја пој ма без бед но сти не ма са мо ме то до-
ло шки зна чај, већ и озбиљ не по ли тич ке им пли ка ци је. Про ши ре ње 
пој ма без бед но сти ве о ма бли ско је по ве за но уз вред но сти ко је су 
пред мет за шти те, су бјек та ко ме те вред но сти при па да ју, су бјек-
та ко ји те вред но сти угро жа ва и си стем вред но сти ко ји но си о ци 
угро жа ва ња же ле да про мо ви шу и по ста ве на ме сто вред но сти ко је 
при па да ју угро же ном су бјек ту.

Ба ри Бу зан14) го во ри о раз ли чи тим „оса ма“ дуж ко јих се мо-
же про ши ри ва ти по јам без бед но сти. Про ши ре ње мо же има ти об-
лик од го во ра на раз ли чи та пи та ња. Пи та ња ко ја по ста вља Бу зан 
су:

Чија је безбедност у питању?, од но сно ко је ре фе рент ни 
„објект“ без бед но сти, ма да ми сма тра мо да је из раз „су бјект“ мно-
го по год ни ји по што је у крај њој ли ни ји, реч о но си о цу од ре ђе них 
вред но сти ко је мо гу би ти угро же не. У од но су на но си о ца вред но-
сти ко је су пред мет угро жа ва ња, мо же мо го во ри ти о др жа ви, људ-
ским гру па ци ја ма и по је дин цу. 

Безбедностодчега? У за ви сно сти од то га ко је су бјект без-
бед но сти вред но сти ко је су пред мет за шти те мо гу би ти из ло же не 
ве о ма раз ли чи тим прет ња ма.

Безбедностодкога? Ово пи та ње се од но си на но си о ца угро-
жа ва ња, од но сно су бјект ко ји же ли да угро зи вред но сти ко је су 
пред мет за шти те. У за ви сно сти од прав ца у ко ме се вр ши про ши ре-
ње пој ма без бед но сти, мо гу по сто ја ти и прет ње ко је Бу зан на зи ва 
„струк тур ним“, иза ко јих не сто ји не ки од ре ђе ни из вор угро жа ва-
ња, као што су раз ли чи те при род не ка та стро фе, гло бал но за гре ва-
ње и дру ги из во ри угро жа ва ња вред но сти ко ји до ла зе из при род ног 
окру же ња.

По ред ових сма тра мо да је уме сно по ста ви ти пи та ња про вај-
де ра без бед но сти, од но сно од ко га се оче ку је да „пру жи“ без бед-

14) Ба ри Бу зан, ибид, стр. 61-63.
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ност. У за ви сно сти од вред но сти ко је се шти те мо гу се по ја ви ти 
раз ли чи ти про вај де ри од ме ђу на род не за јед ни це, до ло кал них су-
бје ка та.

По ред про вај де ра без бед но сти, ве о ма ва жно је и пи та ње 
сред ста ва ко ји ма се по сти же без бед ност. Пи та ње сред ста ва ко ји ма 
се по сти же без бед ност од но си се, пре све га, на стра те ги је без бед-
но сти, али и на кон крет не пла но ве и ме ре ко је се пред у зи ма ју ра ди 
за шти те вред но сти за ко је је про це ње но да мо гу би ти угро же не, 
или су већ угро же не де ло ва њем су бје ка та угро жа ва ња без бед но-
сти.

У за ви сно сти од од го во ра на ова пи та ња кон сти ту и шу се раз-
ли чи ти кон цеп ти без бед но сти од ко јих ће мо ана ли зи ра ти на ци о-
нал ну, со ци је тал ну и људ ску без бед ност, као три основ на кон цеп та 
без бед но сти ко ја про из и ла зе из од но са пре ма вр сти вред но сти ко је 
пред ста вља ју пред мет без бед но сне за шти те. 

Те о ри ја на ци о нал не без бед но сти у цен тар про у ча ва ња сту-
ди ја без бед но сти по ста вља др жа ву и ње не вред но сти ко је су угро-
же не де ло ва њем раз ли чи тих фак то ра. Тра ди ци о нал ни при ступ 
про у ча ва њу без бед но сти је сту ди је без бед но сти сме штао у ди-
сци пли нар ни кор пус ме ђу на род них од но са, а без бед ност, од но сно 
вред но сти др жа ве ко је се шти те, по сма тра не су ис кљу чи во кроз 
при зму ре а ли зма и нео ре а ли зма, као до ми нант них те о риј ских пра-
ва ца у сту ди ја ма без бед но сти.

Др жа ва, ње ни ин те ре си и вред но сти, се у док три ни ре а ли-
зма и нео ре а ли зма из ди жу из над пу ког зби ра вред но сти и ин те ре са 
гра ђа на те др жа ве, јер се др жа ва по сма тра као ен ти тет suigeneris.15) 

Ова ко по сма тра не вред но сти ко је пред ста вља ју пред мет без-
бед но сне за шти те мо гу се у крај њој ли ни ји све сти на су ве ре ни тет 
и те ри то ри јал ни ин те гри тет, а без бед ност др жа ве се са без бед но-
сти на ци је по ме ра на без бед ност те ри то ри је. Ова кво по и ма ње без-
бед но сти, од но сно вред но сти ко је се шти те, ко ре спон ди ра ло је са 
вест фал ским по рет ком у чи јем цен тру је ста ја ла др жа ва и ко ју су 
не ки те о ре ти ча ри сма тра ли веч ном и не про мен љи вом, што на рав-
но ни је би ло исти на, јер је др жа ва на ста ла ре ла тив но ско ро и то 
са мо у раз ви је ни јим де ло ви ма све та, док кон ти нен ти из ван Евро пе 
и Аме ри ке та кву вр сту др жа ве ско ро да ни су ни по зна ва ли. 

След стве но вест фал ском раз у ме ва њу ме ђу на род ног по рет ка, 
анар хи ја пред ста вља глав но обе леж је ме ђу на род не за јед ни це, по-

15) O пој му др жав ног ин те ре са ви ди ши ре: Fri e drich Me i nec ke, Macchiavellism.TheDoctrine
ofRasiondEtatandItsPleaceinModernHistory, We ste vew Press, Lon don, 1984. 

 По ред Ма ки ја ве ли ја и дру ге пре те че мо дер ног ре а ли зма скло не су пер со ни фи ка ци ји др-
жа ве, та ко на при мер То мас Хобс у Ле ви ја та ну опи су је оп ште до бро као „мно го стру кост 
об је ди ње ну у јед ном“.
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што не по сто ји ни је дан над др жав ни су бјект ко ји би сво ју во љу мо-
гао да на мет не на ци о нал ним др жа ва ма. Сва ка на ци о нал на др жа ва 
те жи за шти ти сво јих ви тал них вред но сти као што су на ци о нал-
ни ин те ре си, те ри то ри јал ни ин те гри тет, не за ви сност, су ве ре ни тет 
и дру ге вред но сти, ко је да та др жа ва про мо ви ше у за ви сно сти од 
сво је ве ли чи не, мо ћи, ути ца ја и ге о по ли тич ких окол но сти. «Та кав 
свет од ли ку ју веч на не сло га и раз дор, по што се на ци о нал ни ин те-
ре си не из бе жно на ла зе у ко ли зи ји, те оту да све оп шта про же тост 
све та над ме та њем, су ко би ма и ра том».16) Та кве др жа ве су се су о ча-
ва ле са стал ним осе ћа јем не бе збед но сти, ко ји су мо гле да убла жа-
ва ју раз ви ја њем вој них ка па ци те та за ко је су сма тра ле да им мо гу 
оси гу ра ти те ри то ри јал ну це ло ви тост и су ве ре ни тет, као вр хун ске 
вред но сти на ци о нал не без бед но сти. У та квом си сте му нај бо љи чу-
вар ми ра је «рав но те жа мо ћи», ко ју је ве о ма те шко де фи ни са ти, а 
на ро чи то по сти ћи или одр жа ти.17) Та кав си стем је, сам по се би, био 
склон тр ка ма у на о ру жа њу, су ко би ма и ра то ви ма.

Ве ћи на ре а ли ста је на гла ша ва ла вој не прет ње као до ми нан-
тан иза зов на ци о нал ној без бед но сти, од но сно као основ ни из вор 
угро жа ва ња вред но сти ма ко је су тим си сте мом би ле шти ће не. Са-
мо не ко ли ци на ре а ли ста18) ис ти ца ла је ши ри по глед на без бед ност 
ко ји је у се бе укљу чи вао и еко ном ске фак то ре. Еко ном ска моћ, 
ова ко по сма тра на, мо же би ти схва ће на дво ја ко, или ко еко ном ски 
те мељ вој не мо ћи, или као за се бан фак тор, од но сно по се бан сег-
мент све у куп не мо ћи јед не др жа ве.19) Еко ном ска моћ се мо же по-
сма тра ти и као ве о ма ефи ка сна за ме на за вој ну моћ. Еко ном ски 
рат се мо же во ди ти да би се уни шти ла при вре да про тив ни ка и на 
тај на чин, по сред но, оне спо со би ла и ње го ва вој на моћ. Еко ном ске 
санк ци је и бло ка де су нај че шћи вид ова квог ра та.20) И обр ну то, еко-
ном ска моћ мо же по ста ти сред ство ко јим ће др жа ва оси гу ра ва ти 
сво ју без бед ност пу тем оно га што је Гал тунг на зи вао „еко ном ском 
са мо до вољ но шћу“.

У кри лу ре а ли зма осам де се тих го ди на про шло га ве ка, по ја-
ви ли су се зах те ви за про ме ну без бед но сне стра те ги је под на зи вом 

16) Ке нет Н. Волц, Теоријамеђународнеполитике, ЦЦВО, Бе о град, 2008. стр 118.

17) Ar nold Wol fers,TheBalanceofPowerinTheoryandPractice, WW Nor ton, New York, 1997.

18) Као при мер мо же по слу жи ти чла нак: He nry Bi e nen, “Po wer, Eco no mics and Se cu rity”, in 
TheUnitedStatesandJapaninFocus, ed. Bo ul der. J. We stvi ew, 1992.  

19) Ке нет Волц је укљу чио еко ном ске фак то ре у свој по јам „укуп них мо гућ но сти“, ко јим 
је же лео да на гла си сло же ност мо ћи јед не др жа ве да очу ва сво је вред но сти или да их 
на мет не дру ги ма. К. Волц, оп. цит. стр 129-131.

20) О санк ци ја ма ви ди ши ре: Do nald Bo u dre au, “Eco no mic San cti ons and Mi li tary For ce in 
Twenty-First Cen try”, EuropeanSecurity, vol. 6 no. 2, Sum mer 1997, pp. 28-46.
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„оп шта без бед ност“. Овај тер мин по ја вио се у из ве шта ју Пал ме о ве 
ко ми си је 1982. го ди не. Глав на по ру ка овог из ве шта ја би ла је да 
без бед ност у сло ви ма анар хи је и ви со ког сте пе на на о ру жа ња зах-
те ва ме ђу соб но огра ни ча ва ње и ува жа ва ње ре ал но сти ну кле ар ног 
до ба, дру гим ре чи ма, на гла ша ва се да се без бед ност мо же по сти ћи 
са мо за јед нич ком ак ци јом.21) Ме ђу тим, по зи ва ње на оп шту без бед-
ност ни је из ро ди ло зна чај ни је те о риј ске ра до ве ко ји ма би се ова кав 
кон цепт об ја снио, те о риј ски уте ме љио и ко ји ма би се пред ви де ле 
по ли тич ке им пли ка ци је оп ште без бед но сти.

Кон цепт оп ште без бед но сти ни је у фо кус про у ча ва ња сту-
ди ја без бед но сти по ста вио ни ка кве но ве вред но сти, и у том сми-
слу ни је се по ме рио од ре а ли стич ких те о ри ја без бед но сти. Овај 
кон цепт је са мо по ку шао да про на ђе но ве ме ха ни зме за очу ва ње 
вред но сти ко је су ре а ли сти већ на гла си ли као основ не вред но сти 
ко је тре ба шти ти ти си сте мом на ци о нал не без бед но сти. Та ко осми-
шље на оп шта без бед ност се, у прин ци пу, мо же све сти на ус по ста-
вља ње ме ха ни за ма за са рад њу ме ђу су прот ста вље ним стра на ма, 
што је у скла ду са кон цеп циј ским по став ка ма „ме ког ре а ли зма“.22)

При пад ни ци дру ге гру пе по бор ни ка оп ште без бед но сти оти-
шли су ко рак да ље јер су у но ве стра те ги је без бед но сти по ку ша ли 
да увр сте и но ве вред но сти, ако што су пи та ња развојa, еко ло шке 
без бед но сти и сл. Иако су ова пи та ња до шла на днев ни ред мно гих 
по ли тич ких кон фе рен ци ја, то ни је иза зва ло озбиљ ни је те о риј ске 
ре флек си је. 

Ко лек тив на без бед ност, као је дан од ви до ва оп ште без бед но-
сти, та ко ђе не ма ве ћи ак си о ло шки зна чај по што је и она усме ре на 
на очу ва ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та су ве ре них 
др жа ва, што за пра во чи ни вред но сни те мељ на ци о нал не без бед-
но сти.

СТРАТЕГИЈАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти пред ста вља основ ни до-
ку мент на осно ву ко га ве ли ка ве ћи на са вре ме них др жа ва кон сти ту-
и ше сво је си сте ме на ци о нал не без бед но сти. Око са др жа ја ова квог 
до ку мен та, ње го вог ме ста и уло ге у хи је рар хи ји прав них и док-
три нар них до ку ме на та по сто је број на не сла га ња ме ђу до ма ћим и 

21) Ви ди ши ре: Бјор Ме лер: оп.цит. стр 67-68.

22) О кон цеп ту са рад ње ра ди по сти за ња без бед но сти ви де ти у Збор ни ку: Cooperationas
SelfHelp ed. Art hur Sthein, CUP, Ita ca, 1982. 
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стра ним ауто ри ма ко ји се ба ве пи та њи ма на ци о нал не без бед но сти, 
али и на ци о нал ним стра те ги ја ма.23) 

Та ко Ми тар Ко вач на во ди да се стра те ги ја на ци о нал не без-
бед но сти че сто ме ша са стра те ги јом др жа ве ма да се ра ди о ка те-
го ри јал ним пој мо ви ма раз ли чи тог ни воа оп што сти. Исти аутор 
сма тра да: „Др жа ве ко је су те о риј ски ус пе ле да на ђу до дир на под-
руч ја из ме ђу са др жа ја тих пој мо ва, ус пе ле су ја сно да про грам ски, 
струк тур но и функ ци о нал но раз гра ни че под руч ја ствар но сти ма 
ко је се од но се. Функ ци је др жа ве ко је се не по сред но ре флек ту ју 
на без бед ност, у прак тич ном по гле ду, пред ста вља ју са став ни део 
Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти“24)

Слич на гле ди шта, ко ја стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти 
по сма тра ју као део ши ре др жав не стра те ги је, пред ста вља ју до ми-
нан тан став и ме ђу европ ским те о ре ти ча ри ма. Та ко, фран цу ски те-
о ре ти чар стра те ги ја Ан дре Бо фр, го во ри о тоталнојстратегији 
ко ју ло ци ра на вр ху стра те ги ја по сле ко јих до ла зи по ли ти ка.25)  

Ја сно је да стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти ни је, ни ти 
мо же би ти, изо ло ван до ку мент без ве зе са хи је рар хиј ски ви шим 
до ку мен ти ма, у ко је би мо гли свр ста ти „др жав не“, „на ци о нал не“ 
или „то тал не“ стра те ги је, ко је стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти 
кон кре ти зу је у де лу ко ји се од но си на без бед ност и хи је рар хиј ски 
ни жим стра те гиј ским и док три нар ним до ку мен ти ма, као што су 
стра те ги је од бра не, вој не стра те ги је, вој не док три не, стра те ги је за 
бор бу про тив кри ми на ла и слич не стра те ги је и док три не ко је се 
од но се на по себ на пи та ња до сти за ња и очу ва ња на ци о нал не без-
бед но сти.

Сам по јам стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти мо же се де-
фи ни са ти као „це ло вит и ре ла тив но тра јан про грам, чи јом ре а ли за-
ци јом тре ба да се оства ри спољ ња и уну тра шња без бед ност др жа-
ве, у ми ру и ра ту, кроз ефи ка сно ре ша ва ње без бед но сних иза зо ва, 
ри зи ка и прет њи, ра ди за шти те сло бо да, имо вин ске си гур но сти, 
пра ва гра ђа на и де мо крат ских те ко ви на.“26)

23) Око по сто ја ња или не по сто ја ња срп ске на ци о нал не стра те ги је по сто је број не рас пра ве 
ме ђу до ма ћим те о ре ти ча ри ма и по ли ти ча ри ма. Као ве о ма илу стра тив ну рас пра ву на ту 
те му мо же мо пре по ру чи ти текст Зо ра на Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца: „По ле го ме на: Те зе о 
Ср би ји и срп ској стра те ги ји“, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2008. 

24) Ми тар Ко вач „Основ не те о риј ске по став ке Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти и ње не 
ре флек си је на си стем од бра не», Србијабезбедноснииинституционалниизазови, ур. 
Ра до слав Га ћи но вић, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 97.

25) На ве де но пре ма: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, исто де ло, стр. 103. 

26) Др Ми тар Ко вач: на ве де но де ло, стр. 98.
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На ве де на де фи ни ци ја об ја шња ва основ не функ ци је стра-
те ги је на ци о нал не без бед но сти као про грам ског до ку мен та. Ме-
ђу тим, за кон сти ту и са ње си сте ма на ци о нал не без бед но сти, као 
ин стру мен та ко јим се др жа ва слу жи ра ди по сти за ња и очу ва ња на-
ци о нал не без бед но сти, стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти пред-
ста вља безбедноснупроценуитоопштујавнубезбедноснупроце
ну. 27) 

Стра те ги јом на ци о нал не без бед но сти про це њу ју се без бед-
но сни иза зо ви, ри зи ци и прет ње, њи хо ви но си о ци и мо гу ћи об-
ли ци ис по ља ва ња. На осно ву та ко де фи ни са них иза зо ва, ри зи ка и 
прет њи, мо гу ће је од ре ди ти ме ре за су прот ста вља ње про це ње ним 
ри зи ци ма и њи хо вим но си о ци ма, као и де фи ни са ње по ли ти ке без-
бед но сти. Ме ђу тим, од основ ног без бед но сног кон цеп та, од но сно 
без бед но сне па ра диг ме ко ја је вла да ју ћа у јед ној др жа ви, за ви си ће 
ко је ће се дру штве не и при род не по ја ве на ћи на ли сти без бед но-
сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи, и след стве но то ме, у фо ку су ин те-
ре со ва ња др жав них ор га на и дру гих ор га ни за ци ја ко је тво ре ин-
сти ту ци о нал ни део си сте ма на ци о нал не без бед но сти. 

Функ ци ја стра те ги је на ци о нал не без бед но сти као без бед-
но сне про це не, пред ста вља, са аспек та функ ци о ни са ња си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти, ње ну нај ва жни ју функ ци ју. Уко ли ко је 
про це на без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи по гре шна це ло-
ку пан си стем на ци о нал не без бед но сти би ће по гре шно по ста вљен, 
а без бед но сне ме ре и ак тив но сти ко је тај си стем пред у зи ма би ће 
не функ ци о нал не и усме ре не на ре ша ва ње без бед но сних про бле-
ма ко ји не по сто је или су за ве ћи ну ста нов ни штва ире ле вант ни. 
По гре шне стра те шке без бед но сне про це не има ле су ка та стро фал-
не по сле ди це по дру штва ко ја су их пра ви ле, по зна ти су при ме ри 
чу ве не „Ма жи но-ли ни је“, од ко је је Фран цу ска оче ки ва ла без бед-
ност у ра ту са Не мач ком или по гре шних про це на Стра те ги је ОНО 
и ДСЗ, у по гле ду основ них без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи 
бив шој СФР Ју го сла ви ји. При ме ри европ ских др жа ва у II свет ском 
ра ту, ко је ни су ус пе ле да про це не пра ве на ме ре на ци стич ке Не мач-
ке и да про це не стра те ги ју ко јом ће не мач ке оба ве штај не слу жбе и 
вој ска деј ство ва ти пре ма њи ма, до ве ле су до успе ха Blitzkrieg док-
три не и бр зог сло ма тих др жа ва.

27) О пој му, зна ча ју и вр ста ма без бед но сних про це на ви ди ши ре: Зо ран Дра ги шић, Безбед
носнименаџмент, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2007. 
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ПОЛИТИКАБЕЗБЕДНОСТИ

По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти про ис ти че из стра те гиј-
ско-док три нар них до ку ме на та и пред ста вља део укуп не др жав не 
по ли ти ке чи јом ре а ли за ци јом се ства ра ју прет по став ке за укуп ни 
дру штве ни раз вој. По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти у ве ћи ни др-
жа ва је сло же на и са чи ње на од чи та вог ни за по ли ти ка ко ји ма се 
до при но си до сти за њу и очу ва њу се ку ри ти зо ва них вред но сти др-
жа ве, дру штва и по је ди на ца на ви ше сек то ра.28) Еле мен те по ли-
ти ке на ци о нал не без бед но сти, у ве ћи ни са вре ме них др жа ва, чи не 
спољ на по ли ти ка, еко ном ска по ли ти ка, по ли ти ка од бра не, по ли ти-
ка уну тра шње без бед но сти, по ли ти ка за шти те људ ских и ма њин-
ских пра ва, со ци јал на по ли ти ка и по ли ти ке у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. 

Утвр ђи ва ње и спро во ђе ње по ли ти ке на ци о нал не без бед но-
сти у Ре пу бли ци Ср би ји за сни ва се на ува жа ва њу сле де ћих основ-
них на че ла: Пре вен ци ја – пра во вре ме на иден ти фи ка ци ја, при ку-
пља ње ин фор ма ци ја и пред у зи ма ње ак тив но сти за спре ча ва ње и 
су зби ја ње узро ка ри зи ка и прет њи без бед но сти; Пра во на од бра ну 
– за сно ва но на основ ним пра ви ма и су ве ре но сти др жа ва, у скла-
ду са По ве љом УН, а укљу чу је сло бод но од лу чи ва ње о об ли ку и 
на чи ну оства ри ва ња на ци о нал не без бед но сти; Ком па ти бил ност – 
уса гла ше ност де ло ва си сте ма на ци о нал не без бед но сти и при хва та-
ње и спро во ђе ње ме ђу на род них стан дар да у обла сти без бед но сти; 
Не де љи вост без бед но сти – ак ти ван до при нос оп штој без бед но сти 
кроз са рад њу и парт нер ство са су бјек ти ма ме ђу на род них од но са; 
и Од го вор ност – оба ве зе да се по ли ти ка на ци о нал не без бед но сти 
ре а ли зу је у скла ду са Уста вом, за ко ном и пре у зе тим ме ђу на род ним 
оба ве за ма. 

Ци ље ви по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти, ка ко су де фи-
ни са ни у Пре зен та ци о ном до ку мен ту Ре пу бли ке Ср би је из ме ђу 
оста лог, је су: уна пре ђе ње без бед но сти гра ђа на, дру штва и др жа ве, 
ја ча ње ин сти ту ци ја на ци о нал не без бед но сти, пре вен тив но де ло ва-
ње кроз спро во ђе ње ефи ка сних ме ра и ак тив но сти, и аде кват но ре-
ша ва ње ри зи ка и прет њи без бед но сти ра ди за шти те на ци о нал них 
ин те ре са. Ис пу ња ва ње ових ци ље ва тре ба да до при не се раз во ју 
по ли тич ки и еко ном ски ста бил ног и на пред ног дру штва, уче шћу 
Ре пу бли ке Ср би је у из град њи по вољ ног без бед но сног окру же ња, 
укљу чи ва ње у европ ске ин те гра ци је и дру ге ре ги о нал не и ме ђу на-
род не струк ту ре, кроз са рад њу са де мо крат ским дру штви ма. 

28)  О мул ти сек тор ском при сту пу без бед но сти ви ди ши ре: Bary Bu zan, оп. цит, стр. 46-64.
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Са вре ме не др жа ве по ли ти ком на ци о нал не без бед но сти кон-
кре ти зу ју сво је стра те ги је на ци о нал не без бед но сти (или дру ге 
стра те шке до ку мен те ко ји у прав ним по рет ци ма тих др жа ва ре гу-
ли шу ма те ри ју ко ја спа да у ма те ри ју стра те ги ја на ци о нал не без-
бед но сти) и од ре ђу ју при о ри тет не ци ље ве на ци о нал не без бед но-
сти на свим по љи ма ко ја др жав ни ор га ни ( у ве ћи ни др жа ва то су 
ор га ни из вр шне вла сти)

По ли ти ку на ци о нал не без бед но сти мо же мо, у сми слу јав ног 
стра те гиј ског без бед но сног ме наџ мен та, по сма тра ти и као пер ма-
нент ну план ску од лу ку.29) По ли ти ка пред ста вља оп шти оквир за 
до но ше ње од лу ка. По ли ти ком сва ке ор га ни за ци је де фи ни шу се 
огра ни че ња на осно ву ко јих се до но се од ре ђе не од лу ке, чи ме се 
ка на ли шу раз ли чи та раз ми шља ња уну тар сва ке ор га ни за ци је, ка-
ко би би ла у скла ду са оп штим ци ље ви ма ор га ни за ци је. По ли ти ка 
пред ста вља спе ци фи чан об лик план ске од лу ке, ко јом се из ра жа ва 
став нај ви ших др жав них ор га на при ли ком усме ра ва ња ак тив но сти 
свих еле ме на та си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Та ко утвр ђен 
став при ме њу је се при ли ком до но ше ња од лу ка ко је се ви ше крат-
но. У обла сти јав ног без бед но сног ме наџ мен та по ли ти ку утвр ђу је 
Вла да (у слу ча ју Ср би је, али и дру гих зе ма ља са пар ла мен тар ним 
си сте мом), и све план ске од лу ке ко је с до но се у обла сти без бед но-
сти мо ра ју по ла зи ти од по ли ти ке вла де. По ред то га, сва ка кон крет-
на ак ци ја ко ја се пред у зи ма у обла сти без бед но сти, по ред усло ва 
да бу де у скла ду са за ко ном, мо ра би ти у ду ху вла ди не по ли ти ке. 
Ускла ђе ност де ло ва ња др жав них без бед но сних ор га ни за ци ја са 
по ли ти ком вла де је основ ни ин ди ка тор по сто ја ња ци вил не и де мо-
крат ске кон тро ле над сна га ма без бед но сти. По ли ти ка без бед но сти 
у сва кој ор га ни за ци ји, јав ној или при ват ној, увек пред ста вља екс-
пли цит но опре де љи ва ње за не ки од без бед но сних кон це па та. Те о-
риј ски кон цепт без бед но сти од ре ђу је кон цеп ту ал ни оквир у ко ме 
се по ли ти ка без бед но сти кре ће и пред ста вља смер ни цу за сва ку 
кон крет ну без бед но сну од лу ку. На осно ву кон цеп та без бед но сти 
од ре ђу ју се при о ри те ти и при ступ ре ша ва њу сва ког без бед но сног 
про бле ма.

СИСТЕМБЕЗБЕДНОСТИ

Си стем на ци о нал не без бед но сти, у сми слу у ко ме га ми да-
нас по зна је мо, на стао је са на стан ком на ци о нал них др жа ва и раз-

29) Зо ран Дра ги шић, СистемнационалнебезбедностиРепубликеСрбије, Фа кул тет без бед-
но сти, Бе о град, 2011, стр 47.
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во јем ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње. У то вре ме до шло је 
до усло жња ва ња др жав ног апа ра та, као по сле ди це те ри то ри јал-
ног ши ре ња др жа ва, тех нич ко-тех но ло шког на прет ка, по ли тич ких 
про ме на, али и но вих без бед но сних ри зи ка ко је је тај на пре дак до-
нео са со бом.

Си стем на ци о нал не без бед но сти сва ке зе мље по ред уну-
тра шње устав не и за кон ске де тер ми ни са но сти мо ра да од го во ри 
и ме ђу на род ним оба ве за ма. Др жа ва раз во јем си сте ма без бед но сти 
на сто ји да обез бе ди свој ин те гри тет. Си стем на ци о нал не без бед-
но сти има еле мен те ко ји су до ми нант но окре ну ти ре ша ва њу уну-
тра шњих без бед но сних про бле ма (по ли ци ја, слу жбе без бед но сти, 
ор га ни за ци је за де ло ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, при ват на без-
бед ност, пра во суд ни си стем и др.) и еле мен те ко ји су до ми нант но 
окре ну ти „пре ма спо ља“, као што су ору жа не сна ге, од но сно вој ска 
и оба ве штај не слу жбе, ко је су по ред уну тра шњих прав них нор ми 
под врг ну те и ме ђу на род но прав ним нор ма ма. Са оп штим нор ма ма 
ме ђу на род ног пра ва мо ра ју би ти ускла ђе не и уну тра шње прав не 
нор ме ко ји ма др жа ва ре гу ли ше сво ју без бед ност. Осим то га, др жа-
ва мо ра да од го во ри и би ла те рал ним и мул ти ла те рал ним ме ђу на-
род ним уго во ри ма ве за ним за без бед ност ко је је при хва ти ла. Све 
ово ука зу је на сна жну де тер ми ни са ност си сте ма на ци о нал не без-
бед но сти сва ке зе мље ме ђу на род ним оба ве за ма ко је су при хва ће не 
од стра не над ле жних др жав них ор га на.

На осно ву то га мо же мо за кљу чи ти да си стем на ци о нал не 
без бед но сти пред ста вља под си стем ши рих дру штве них си сте ма, 
на чи јим на че ли ма се за сни ва, али да и сам пред ста вља из у зет но 
сло жен си стем, са чи њен од ни за под си сте ма и еле ме на та, ко ји су 
ме ђу соб но функ ци о нал но по ве за ни.

Си стем на ци о нал не без бед но сти раз ли чи ти те о ре ти ча ри де-
фи ни шу раз ли чи то, у за ви сно сти од те о риј ске шко ле ко јој при па-
да ју. Ба ри Бу зан30) си стем на ци о нал не без бед но сти од ре ђу је као 
скуп ак тив но сти на пет под руч ја де ло ва ња др жа ве и то: вој ном, 
по ли тич ком, еко ном ском, со ци јал ном и еко ло шком. Вој на без бед-
ност се од но си на ору жа не мо гућ но сти др жа ве, офан зив не и де-
фан зив не, и мо гућ но сти да се пред ви де на ме ре ору жа них сна га 
дру гих др жа ва. По ли тич ка без бед ност од но си се на ор га ни за ци о-
ну ста бил ност др жа ве, си сте ме вла да ви не и иде о ло ги је, ко ји да ју 
ле ги тим ност од ре ђе ном ти пу вла да ви не. Еко ном ска без бед ност се 
од но си на до ступ ност из во ри ма енер ги је, си ро ви на, фи нан сиј ских 
сред ста ва и тр жи шта за одр жа ва ње бла го ста ња ста нов ни штва и 
еко ном ске мо ћи др жа ве. Со ци јал на без бед ност од но си се на при-

30)  Bary Bu zan, оп. цит, стр. 67.
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хва тљи ве усло ве за раз вој је зи ка, кул ту ре, ре ли ги је и на ци о нал ног 
иден ти те та у це ли ни. Еко ло шка без бед ност тре ба да оси гу ра очу-
ва ње ло кал не и пла не тар не би ос фе ре, као основ ног си сте ма на ко-
јем се за сни ва ју све оста ле људ ске ак тив но сти. 

У срп ској ли те ра ту ри, на и ла зи мо на две де фи ни ци је си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти, ко је су да ли Зо ран Дра ги шић и Љу бо мир 
Ста јић. Ста јић је си стем на ци о нал не без бед но сти де фи ни сао на 
сле де ћи на чин: «Об лик ор га ни зо ва ња и функ ци о ни са ња дру штва 
у спро во ђе њу ме ра и ак тив но сти на пре вен тив ном и ре пре сив ном 
пла ну ра ди очу ва ња су ве ре ни те та и ин те гри те та др жа ве, ње ног 
Уста вом утвр ђе ног по рет ка, пра ва и сло бо да гра ђа на, као и свих 
оста лих дру штве них и ме ђу на род них вред но сти од свих об ли ка 
угро жа ва ња».31) 

На ве де на де фи ни ци ја си стем на ци о нал не без бед но сти по-
сма тра у струк ту рал ном и функ ци о нал ном сми слу. Ста јић у пр ви 
план ис ти че за шти ту основ них вред но сти др жа ве, као што су те-
ри то ри јал ни ин те гри тет, су ве ре ни тет и устав ни по ре дак, чи ме ја-
сно ука зу је и на струк ту ру си сте ма без бед но сти у ко јој до ми нант ну 
уло гу игра ју др жав ни ор га ни у чи јој над ле жно сти се на ла зи за шти-
та по ме ну тих вред но сти.

Под си сте мом на ци о нал не без бед но сти Зо ран Дра ги шић 
под ра зу ме ва «Скуп функ ци о нал но по ве за них др жав них ор га на, 
ор га на ло кал не са мо у пра ве и дру гих ор га ни за ци ја, ко ји де лу ју ћи 
у скла ду са прав ним по рет ком др жа ве те же да за шти те уну тра шњу 
и спољ њу без бед ност др жа ве, дру штва и гра ђа на.»32) Дра ги ши ће ва 
де фи ни ци ја си сте ма на ци о нал не без бед но сти ука зу је на не ке ње го-
ве бит не ка рак те ри сти ке.

Пр во, реч је о функ ци о нал но по ве за ној це ли ни у ко ју ула-
зи ве ли ки број др жав них и не др жав них ор га ни за ци ја, ко ји и са ми 
пред ста вља ју из у зет но сло же не си сте ме, са ста вље не од чи та вог 
ни за еле ме на та. Дру го, реч је о си сте му чи је су функ ци о нал не ве-
зе и ак тив но сти ко ји ма се си стем ба ви стро го прав но ре гу ли са не, 
што ука зу је на ви сок сте пен фор ма ли зо ва но сти си сте ма. Тре ће, си-
стем је ус по ста вљен ра ди оства ре ња ди вер гент них ци ље ва ко ји се 
ускла ђу ју ак тив но сти ма из ван си сте ма и ко је је те шко де фи ни са ти.

О струк ту ри са вре ме них си сте ма на ци о нал не без бед но сти 
по сто је раз ли чи ти ста во ви, ко ји по ти чу од раз ли чи тих те о риј ских 
при зми кроз ко је ауто ри по сма тра ју фе но мен на ци о нал не без бед-

31) Ста јић Љ., Основибезбедности, ФЦО, Бе о град, 2005. 

32) Дра ги шић З. СистемнационалнебезбедностиРепубликеСрбије, Фа кул тет без бед но-
сти, Бе о град, 2011. 
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но сти. Те о ре ти ча ри «твр дог при сту па», си стем на ци о нал не без-
бед но сти по сма тра ју мно го ре стрик тив ни је и ма њи број др жав них 
ор га на по сма тра ју као део си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Те о-
ре ти ча ри «ме ког при сту па», ко ји за сту па ју кон цепт људ ске без бед-
но сти, си стем на ци о нал не без бед но сти по сма тра ју мно го ши ре и 
као део си сте ма ана ли зи ра ју и не ке не др жав не ор га ни за ци је.
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Resume
Securityisacentralconceptforintegrationofdifferenttheori

esandvariousconcepts,notjustinsecuritystudies,butalsoinother
scientificdisciplines.Contentandscopeofthetermsecurityishighly
debatedbetweentheauthorsbelongingtodifferenttheoreticalappro
aches.Thesevariousunderstandingsofthetermhaveitspracticalim
plicationswhenitcomestothedefiningofthestrategies,policiesand
systemsofsecurity,aimedtofulfillthepracticalneedsofstates,nations
andindividuals.Thisarticlerepresentsanattempttoconnecttheterm
ofsecuritywithstrategies,policiesandsystemsasinstrumentsofthe
protectivevalueandalsoaspreconditionsforthesurvivalofstates,na
tionsandindividuals.
Keywords: security,securitystrategies,securitypolicy,securitysystems

* Овај рад је примљен 07. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. новембра 2013. године.





УДК 355.02:321.01 Политика националне безбедности
број 1/2013.

стр. 127-142

127

Катарина Милошевић 
Филозофски факултет, Ниш 

 
 

Др Миша Стојадиновић 
Институт за политичке студије, Београд

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 
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ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА ДРЖАВА*

Сажетак
У ра ду се раз ма тра про блем де фи ни са ња пој ма на ци о нал не 

без бед но сти, по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти ба зи ра не на де
мо крат ским на че ли ма др жа ве и по ли тич ког си сте ма као основ ног 
фак то ра ста бил но сти др жа ве и уну тар ње, и на ци о нал не без бед
но сти за јед ни це. Пр во се рас пра вља о пој му без бед но сти уоп ште 
и из во ди де фи ни ци ја без бед но сти у ужем и ши рем сми слу ре чи. 
За тим се да је пре глед зна чај ни јих де фи ни ци ја на ци о нал не без бед
но сти срп ских ауто ра као и нај по зна ти јих де фи ни ци ја стра них 
ауто ра. У ра ду ауто ри апо стро фи ра ју да је по ли тич ки си стем 
био и остао, по ред др жа ве, су штин ски нај бит ни ји еле ме нат ка да 
се ра ди о на ци о нал ној без бед но сти.
Кључ не ре чи: на ци о нал на без бед ност, по ли тич ки си стем, ста бил ност, 

де мо крат ски по ре дак

КОМПОНЕНТЕ И ЧИНИОЦИ 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Са вре ме ни без бе до но сни иза зо ви у 21. ве ку, ја вља ју се у 
свим об ли ци ма дру штве но сти, по чев ши од по ли ти ке, пре ко кул ту-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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ре, еко но ми је, енер ге ти ке, еко ло ги је, ре ли ги је, све до ин фор ма ци-
о но-тех но ло шких до стиг ну ћа. Са ми по се би, они на ме ћу по тре бу 
укљу чи ва ња што ве ћег бро ја др жав них и дру штве них ор га ни за ци-
ја у по сло ве ко ји ма се оси гу ра ва на ци о нал на без бед ност. По ла зе ћи 
од ста ва да је др жа ва би ла и оста ла ва жан чи ни лац у ор га ни зо ва њу 
без бед но сти и да је без бед ност устав на ин сти ту ци ја, она мо ра да 
по се ду је од го ва ра ју ћи си стем сво је ор га ни зо ва но сти и уре ђе но сти. 
Сто га, си стем без бед но сти као це ло ви та и је дин стве на де лат ност 
сва ког кон крет ног дру штва укљу чу је низ чи ни ла ца и њи хо вих ак-
ци ја, ка ко у ми ру, та ко и у ван ред ним при ли ка ма и ра ту. По ме ну ти 
чи ни о ци на ци о нал не без бед но сти ме ђу соб но су по ве за ни на осно-
ву је дин стве них на че ла по ли тич ког си сте ма и прав ног по рет ка јед-
не зе мље. 

Си стем на ци о нал не без бед но сти, у ко јем га ми да нас по зна-
је мо, на стао је раз во јем на ци о нал них др жа ва и ка пи та ли стич ког 
на чи на про из вод ње. У то вре ме до шло је до усло жња ва ња др жав-
ног апа ра та, као по сле ди це те ри то ри јал ног ши ре ња др жа ва, тех-
нич ко-тех но ло шког на прет ка, по ли тич ких про ме на, али и но вих 
без бед но сних ри зи ка ко је је тај на пре дак до нео са со бом. До са-
да шњи те о риј ски ста во ви и ста но ви шта о без бед но сти др жа ве и 
на чи ну ње ног угро жа ва ња те жи шно се кла си фи ку ју са аспек та мо-
гућ но сти угро жа ва ња ње них ви тал них вред но сти од ору жа них и 
нео ру жа них об ли ка угро жа ва ња, од но сно угро жа ва ње агре си јом. 
Под агре си јом се сма тра “упо тре ба ору жа не си ле јед не др жа ве 
про тив су ве ре ни те та, те ри то ри јал не це ло куп но сти или по ли тич ке 
не за ви сно сти дру ге др жа ве, од но сно ма на ко ји дру ги на чин ко ји 
ни је у са гла сно сти са По ве љом Ује ди ње них на ци ја ка ко то про ис-
ти че из ове де фи ни ци је“.1)

На ци о нал на без бед ност, на из ве стан на чин, свој на ста нак 
ду гу је Док три ни о не по вре ди во сти су ве ре ни те та, ко ја да ти ра још 
од 1555. го ди не, ко јим је вла дар до био пра во да од лу чу је о ре ли ги-
ји сво је зе мље, а ово пра во је, на кон то га, по твр ђе но и мо ди фи ко-
ва но Вест фал ским ми ром, јер је њи ме окон чан три де се то го ди шњи 
вер ски рат у Евро пи из ме ђу ка то ли ка и про те ста на та. Од Фран цу-
ске бур жо а ске ре во лу ци је до сре ди не 20. ве ка, нај ве ћи број др жа-
ва у све ту је кон сти ту и сан по мо де лу на ци о нал них др жа ва, а ма-
ли број оних ко је су пред ста вља ле за јед ни цу ви ше на ро да-на ци ја 
(нпр. СССР, СФРЈ и Че хо сло вач ка), рас пао се на ма ње на ци о нал не 
др жа ве. У том пе ри о ду, по јам на ци о нал не без бед но сти се пр вен-
стве но од но сио на вој ску и ње ну функ ци ју чу ва ра су ве ре ни те та и 
ин те гри те та др жа ве.

1) Ре зо лу ци ја УН чл. 1. од 14. 12. 1974. го ди не.
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По јам на ци о нал не без бед но сти пр ви је упо тре био Вол тер Лип-
ман (Wal ter Lip pmann), аме рич ки но ви нар ко ји је у сво јој књи зи Аме
рич ка спољ на по ли ти ка (1946) год на пи сао да на ци ја има си гур ност 
ка да не мо ра жр тво ва ти сво је ле ги тим не ин те ре се ка ко би из бе гла 
рат и ка да је спо соб на очу ва ти их ра том ако бу де иза зва на.2) По тра-
ди ци о нал ном схва та њу тер мин “на ци о нал ни” у вла ди ној по ли тич кој 
ре то ри ци сма тран је сред ством за убе ђи ва ње дру штва да се при дру-
жи вла ди, ка ко би она при ку пи ла ле ги тим ност за по тен ци јал но-кон-
тро верз ну по ли ти ку. 

Пи та ње де фи ни са ња пој ма на ци о нал на без бед ност зах те ва 
од ре ђе ње са др жа ја и оби ма пој ма без бед ност, као сре ди шта укуп-
них дру штве них на по ра усме ре них на оп ста нак и раз вој др жа ве. 
Ети мо ло шки по сма тра но, из раз без бед ност по ти че од ла тин ске ре-
чи se cu ru tas – atis, што зна чи без бед ност, од су ство опа сно сти, из-
ве сност, са мо по у зда ње, не у стра ши вост, за шти ће ност (se cu rus лат. 
– си гу ран, без бе дан, по у здан, не у стра шив, уве рен, ста лан, чврст, 
одан, исти нит, итд.). Без бед ност је, у кон цеп ту ал ном сми слу, то-
ли ко спор на да ни је (ни при бли жно) мо гу ће про на ћи спо ра зум око 
ње ног зна че ња.3) Основ не пре пре ке на ста ле у де фи ни са њу пој ма 
без бед ност, по ти чу од вред но сних ста во ва, од фи зич ке и имо вин ске 
си гур но сти, по ли тич ког опре де ље ња и не за ви сно сти, ми ра, тач ни је 
од свих оних вред но сти ко је је по треб но за шти ти ти али иод са мог 
су бјек та ко ји је пред мет за шти те (гра ђа нин, др жа ва, ме ђу на род на 
за јед ни ца, со ци јал на си гур ност или еко ном ски си стем...). Ра то ви 
ко ји су се во ди ли у 20. ве ку и чи ји се на ста вак де ша ва и са да, у 21. 
ве ку, отво ри ли су но ва пи та ња и но ве ди ле ме, не са мо око де фи ни-
са ња да тог пој ма, већ и око ње го ве упо треб не ди мен зи је, „...јер је 
не ста нак опа сно сти од Со вјет ског Са ве за (и са мог Со вјет ског Са ве-
за), без бед но сне сту ди је у Евро пи и САД по ме рио с бри ге за оп ста нак 
др жа ве (тзв. „твр да без бед ност“) на бри гу за еко ном ско бла го ста ње 
и про спе ри тет (тзв. „ме ка без бед ност“)“.4) Зо ран Дра ги шић у члан ку 
Си стем на ци о нал не без бед но сти – по ку шај де фи ни са ња пој ма по ја-
снио је пред ход но на ве де ни ис каз: „Ак ту е ли за ци ји „ме ког“ при сту па 
без бед но сти по себ но су до при не ле аси ме трич не прет ње без бед но-
сти као што су те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал, од но сно про-
цес „се ку ри ти за ци је“ со ци јал не не ста бил но сти, еко ном ских про бле-
ма, про бле ма у ве зи с ми гра ци ја ма, угро жа ва њем жи вот не сре ди не, 

2) Вол тер Лип ман, Аме рич ка спољ на по ли ти ка, Бе о град, 1946, стр. 25.

3) Da vid Bald win: “The Con cept of Se cu rity”, Re vi ew of In ter na ti o nal Stu di es, Vol 23, No 1 
1997, pp. 3–26. 

4) Ric hard Co hen and Mic hael Mi hal ka: Co o pe ra ti ve Se cu rity: New Ho ri zons for In ter na ti o na
lOr der, Ge or ge C. Mar shall Cen ter, 2005.
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епи де ми ја ма за ра зних бо ле сти и дру гим по ја ва ма и про це си ма ко ји 
у тра ди ци о нал ном кон цеп ту „твр де“ без бед но сти ни су пре по зна ва ни 
као без бед но сни про це си и по ја ве. На тра гу тих тен ден ци ја раз ви ли 
су се но ви без бед но сни кон цеп ти, од ко јих је кон цепт људ ске без бед-
но сти на стао 1994. го ди не у окви ру Ује ди ње них на ци ја (ка сни је га 
је по др жао ве ћи број др жа ва, по ред ко јих су Ја пан и Ка на да за у зе ли 
по себ но ис так ну та ме ста), до био нај ве ћи број при ста ли ца“.5)

Као при лог ту ма че њу пој ма без бед но сти, на во ди мо де-
фи ни ци ју из сту ди је УН из 1986. го ди не: „Без бед ност је ста ње 
у ко ме др жа ве сма тра ју да не ма опа сно сти од вој ног на па да, 
по ли тич ког при ти ска или еко ном ске при си ле, та ко да мо гу сло-
бод но да се раз ви ја ју и на пре ду ју“.6) Ту ма че ћи ову де фи ни ци ју 
Р. Га ћи но вић је сво је вре ме но на пи сао: „Да кле, без бед ност на-
ци о нал них др жа ва мо гла би да бу де оства ре на ако др жа ве сма-
тра ју да ни су из ло же не опа сно сти ма ору жа них на па да, ни би ло 
ка квом ме ша њу у њи хо ве уну тра шње по сло ве, суб вер зив ним 
или де ста би ли зи ра ју ћим ути ца ји ма са стра не, би ло да су они 
по ли тич ке, еко ном ске или вој не при ро де.“7)

Из на ве де них по ја шње ња пој ма без бед ност, еви дент но 
је да раз ли чи ти при сту пи без бед но сти раз ли чи то ви де је ди но 
уло гу ин сти ту ци ја др жа ве и ме ђу на род них ор га ни за ци ја по-
во дом оства ри ва ња без бед но сти, док цен трал на уло га др жа ве 
у по сти за њу на ци о нал не и ме ђу на род не без бед но сти ни је до-
ве де на у пи та ње. Су де ћи по на ве де ном, др жав не ин сти ту ци је 
су и да ље од го вор не за без бед ност др жа ве и гра ђа на, с тим 
што се „без бед но сне“ ак тив но сти зна чај но про ши ру ју и круг 
др жав них ин сти ту ци ја, ко је до би ја ју од ре ђе не за дат ке у на-
ци о нал ној без бед но сти, по ста је ве ћи.

По ред ла ко ће ети мо ло шког од ре ђе ња и не та ко ла ког 
упо треб ног од ре ђе ња и зна че ња пој ма на ци о нал на без бед-
ност, на овом пу ту тра га ња за ко ре ни ма истог, су сре ће мо се 
са пи та њи ма: од че га за ви си гло бал на и на ци о нал на без бед-
ност, шта је тво ри и ко ји су ње ни чи ни о ци? 

У ра ду по ла зи мо од ста ва да је на ци о нал на без бед ност 
скуп еко ном ских, по ли тич ких, со ци јал них, де мо граф ских, 
еко ло шких, кул тур них и вој них обе леж ја др жа ве, ре ги о на и 
5) Оп шир ни је на: http://www.od bra na.mod.gov.rs/od bra na-sta ri/voj ni_ca so pi si/ar hi va/

VD_2009-3/10%20Si stem%20na ci o nal ne%20bez bed no sti%20-%20po ku saj%20de fi ni sa-
nja%20poj ma.pdf

6) Con cep tion de la sécu rité, Série d`étu des 14, Pu bli ca tion des Na ti ons Uni se, 1986, A/40/533.

7) Ра до слав Га ћи но вић, ,,Кла си фи ка ци ја без бед но сти, у НБП – Бе о град”, Кри ми на ли стич
копо ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, бр. 2/2007, стр. 4
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свет ске за јед ни це, као и ци ви ли за циј ско и без бед но сно на-
сле ђе истих. На пи та ње од че га за ви си гло бал на и на ци о нал-
на без бед ност и шта она пред ста вља, а под прет по став ком да 
она је сте на сле ђе на и ме ња ју ћа кон фи гу ра ци ја мо ћи и си ле, 
до ла зи мо до за кључ ка да она пред ста вља не са мо те мељ ни 
већ и си ту а ци о ни склоп без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет-
њи, чи не ћи на тај на чин про дукт раз ли чи тих ин те ре са, по-
тре ба и хте ња са ме др жа ве. Све то из раз ло га што за јед ну 
др жа ву је сте од кључ ног зна ча ја да са зна шта, ко, ка да, ка ко и 
ко ли ко ути че на гло бал ну и на ци о нал ну без бед ност др жа ве. 
Тра же ње од го во ра на да та пи та ња ле жи у ме ре њу ње ног ин-
тен зи те та и ути ца ја на са му др жа ву и њен по ли тич ки си стем, 
а све у ци љу евен ту ал ног пред ви ђа ња по сле ди ца и ути ца ја. 

Ве за но уз чи ни о це гло бал не и на ци о нал не без бед но-
сти у ра ду, као нај бит ни ји, тре ти ра мо ак те ре ко ји уче ству ју 
у фор ми ра њу на ци о нал не без бед но сти др жа ве. Под ак те ри-
ма на ци о нал не без бед но сти овом при ли ком под ра зу ме ва мо 
скуп ра зно род них ак те ра ко ји сво јим (не)чи ње њем ути чу на 
гло бал ну и на ци о нал ну без бед ност и ко ји су нај че шће по ли-
тич ки и иде о ло шки кре а то ри до ми нант ног ми шље ња и прак-
ти ко ва ња без бед но сти. По раз ли чи тим кри те ри ју ми ма, те о-
ре ти ча ри ко ји су се ба ви ли овом про бле ма ти ком, раз вр ста ли 
су чи ни о це на ци о нал не без бед но сти на уну тра шње и спо ља-
шње; ло кал не, ре ги о нал не и гло бал не; др жав не и ме ђу на род-
не; вла ди не и не вла ди не итд. 

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти пред ста вља кон ти ну и-
ра ни и си сте мат ски при ступ сва ке др жа ве про бле му без бед но сти 
уну тар др жа ве и гра ђа ни на у њој. Као та ква, она укљу чу је до но ше-
ње од лу ка о без бед но сном сек то ру, ко је, ути чу на спољ ну и уну тра-
шњу без бед ност др жа ве и дру штва. За сни ва ју ћи се на од ре ђе ном 
при сту пу без бед но сти, др жа ва по ста вља па ра ме тре за обез бе ђи ва-
ње на ци о нал не без бед но сти као и тво ре ње стра те ги је од бра не зе-
мље. Тво ре на је и раз ви ја на у окви ру ме ђу на род них и ре ги о нал них 
стан дар да про пи са них број ним до ку мен ти ма Ује ди ње них на ци ја, 
Са ве та Евро пе или Европ ске уни је, у ко је је укљу че на и др жа ва. 
Ни је уте ме ље на са мо на схва та њу по тре ба и при о ри те та на ци о нал-
не без бед но сти, не го на њу ути чу и ра зни спољ ни чи ни о ци, као и 
при ти сци и оба ве зе. У сва ком слу ча ју, на ци о нал на без бед ност др-
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жа ве мо ра и тре ба да од го ва ра за кон ским и прав ним стан дар ди ма, 
вред но сти ма и на че ли ма угра ђе ним у Устав и за ко но дав ство да те 
зе мље.

То ком про те кле де це ни је, по ли тич ки до га ђа ји на Бал ка ну, ко-
ји су укљу чи ва ли рас пад Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, 
„на те ра ли“ су др жа ву Ср би ју да пре и спи та ста ње на ци о нал не без-
бед но сти у др жа ви. Том при ли ком, др жа ва се су о чи ла са по тре бом 
ства ра ња но ве по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
као по треб ног пред у сло ва и окви ра, ко ји би до вео до ста бил но сти 
у ре ги о ну и ко ји би исти и одр жао. При то ме је мо ра ло да се во ди 
ра чу на да стра те ги ја уну тра шње без бед но сти са ма по се би бу де при-
ла го дљи ва по тре ба ма гра ђа на али и иза зо ви ма са вре ме но сти. У сва-
ком слу ча ју, сам кон цепт уну тра шње без бед но сти мо ра се са гле да ти 
као ши рок и сло жен по јам, ко ји об у хва та ви ше сек то ра, да би се на 
тај на чин дао од го вор на иден ти фи ко ва не прет ње ко је има ју ути цај 
на жи во те, си гур ност и бла го ста ње гра ђа на и зе мље у ко јој жи ве.

Иако Ср би ја из ра жа ва прин цип при вр же но сти вред но сти-
ма као што су за шти та без бед но сти гра ђа на; из град ња по ве ре-
ња, уна пре ђе ње без бед но сти и ста бил но сти у ре ги о ну и са рад ња 
и парт нер ство са ме ђу на род ним без бед но сним ор га ни за ци ја ма и 
ин сти ту ци ја ма де мо крат ских др жа ва, она ипак за при о ри тет има 
за до во ље ње по тре бе за очу ва њем ин те гри те та и су ве ре но сти, не-
за ви сно сти и те ри то ри јал не це ло ви то сти Ре пу бли ке Ср би је (за-
сту па ју ћи без бед но сну по ли ти ку ви ђе ну кроз тра ди ци о нал но раз
у ме ва ње кон цеп та без бед но сти, ко је ве зу је кон цепт без бед но сти 
пр во бит но за су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет). Исто вре-
ме но, Ср би ја ин си сти ра и про мо ви ше при вр же ност евро а тлант-
ским ин те гра ци ја ма што ре зул ти ра број ним не сла га њи ма у са мим 
до ку мен ти ма стра те ги је. Кон крет но, у Стра те ги ји на ци о нал не без-
бед но сти РС,8) као осно ва опре де ље ња по ли ти ке на ци о нал не без-
бед но сти Ре пу бли ке Ср би је ис ти че се од лу ка о уна пре ђи ва њу од-
но са са чла ни ца ма ЕУ, као и чла ни ца ма и парт не ри ма НА ТО. При 
то ме се у еле мен ти ма по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти стро го 
ин си сти ра на очу ва њу су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та 
Ре пу бли ке Ср би је, што ди рект но ко чи на ве де ни ис каз. Ови про пу-
сти у ре фор ми пи та ња од на ци о нал ног зна ча ја до во де до си ту а ци је 
у ко јој спољ на по ли ти ка Ср би је де лу је нео збиљ но и не до след но. 
Сто га, ми шље ња смо да би пр во тре ба ло ре де фи ни са ти или ко нач-
но де фи ни са ти ци ље ве спољ не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је. У су-

8) Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2009, на http://www.
mod.gov.rs/mul ti me dia/fi le/sta tic ki_sa dr zaj/do ku men ta/stra te gi je/Stra te gi ja%20na ci o nal-
ne%20bez bed no sti%20Re pu bli ke%20Sr bi je.pdf 
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прот ном, спољ на и без бед но сна по ли ти ка Ср би је ће оста ти у ста њу 
стра те шке дез о ри јен ти са но сти, а сва ки по ку шај да љих ре фор ми ће 
би ти не мо гућ или бе сми слен.

С об зи ром да се без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка у Ср би ји 
нај че шће во ди као не за ви сна од оста лих сфе ра по ли тич ког жи во та, то 
се од ра жа ва ди рект но на ус по ста вља ње и де фи ни са ње без бед но сти 
као пред у сло ва за раз вој, при че му се без бед но сна по ли ти ка ну жно 
ве зу је за кон цепт на ци о нал ног раз во ја - еко ном ске и со ци јал не по ли-
ти ке. Че сто се, а и у по ме ну том до ку мен ту се на во ди да су основ ни 
ци ље ви и за да ци по ли ти ке од бра не Ре пу бли ке Ср би је де фи ни са ни 
кроз раз вој ефи ка сног си сте ма од бра не, ње го во ста бил но функ ци о-
ни са ње и ства ра ње усло ва за ње го ву ин тер о пе ра бил ност са си сте ми-
ма од бра не др жа ва укљу че них у НА ТО про грам Парт нер ство за мир. 
Та ко је и мо гу ће без бед но сну по ли ти ку ту ма чи ти стрикт но уну тар 
вој них окви ра, што до во ди да су и при о ри тет не ре фор ме усме ре не у 
том прав цу, а са дру ге стра не на ру ша ва кон цепт ши рег схва та ња на-
ци о нал не по ли ти ке. 

Стра те ги ја од бра не Ре пу бли ке Ср би је за ла же се за из град њу 
и ја ча ње де мо крат ске стра те ги је, и на њој се и ба зи ра. Ме ђу тим, 
про цес кре и ра ња и спро во ђе ња ре фор ми у са мом до ку мен ту ни је 
стрикт но де фи ни сан, па са мим тим нам оста је не по зна ни ца ко ји 
ме ха ни зми спа да ју под де фи ни ци ју де мо крат ске стра те ги је. Кон-
крет но, осим де кла ра ци је о за ла га њу за из град њу ме ха ни за ма ко ји 
би сек тор без бед но сти уре ди ли пре ма де мо крат ских стан дар ди ма, 
у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти и од бра не Ср би је не по сто ји 
уред ба ко ја, на при мер, од ре ђу је уло гу ци вил ног дру штва у фор ми-
ра њу по ли ти ке сек то ра без бед но сти. Са мим тим Ср би ја се су о ча ва 
са иза зо вом не до стат ка укљу че но сти и ак тив не пар ти ци па ци је ци-
вил ног де ла дру штва, што је по европ ским стан дар ди ма од пре суд-
ног зна ча ја. У Ср би ји још увек, на лик то та ли тар ним дру штви ма 
са огра ни че ном и „кон тро ли са ном сло бо дом“, упр кос за по че тим 
де мо крат ским про ме на ма, гра ђа ни и да ље жи ве у сре ди ни у ко-
јој је по ли тич ко по ље у ве ли кој ме ри „за там ње но“, јер та мо где се 
за и ста до но се ва жне по ли тич ке од лу ке они (гра ђа ни) не ма ју при-
ступ. Ра зу мљи во је оту да што су по тре бе, же ље и спрем ност гра ђа-
на да уче ству ју у јав ном, по ли тич ком жи во ту - не из ве сни. Ре ал но, 
по ли тич ки про цес на ла зи се из ван и из над њи хо вих кон крет них 
ин те ре са, а власт им се обра ћа са мо ка да је на то при ну де. За прет-
по ста ви ти је да је то још је дан од раз ло га за што гра ђа ни ис ка зу ју 
ма ло по ве ре ња у по ли ти ку дру штва у ко ме жи ве и за што све че шће 
уз вра ћа ју од би ја њем да уче ству ју у јав ном по ли тич ком жи во ту. Та-
ко ђе, ни зак ни во кри тич ке по ли тич ке све сти гра ђа на Ср би је, про-
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у зро ко вао је њи хо ву па сив ност у про це си ма јав ног пре зен то ва ња 
ин те ре са и по тре ба, као и уче ство ва ња у по ли тич ким рас пра ва ма 
у ци љу про на ла же ња за јед нич ке ме ре при хва тљи во сти кон ку рент-
них ин те ре са (ко ји у да том исто риј ском тре нут ку и под да тим окол-
но сти ма мо гу и тре ба да пред ста вља ју «оп шти ин те рес”). 

Мо жда је нај бо ље пред ста ви ти по ме ну то пре ко сле де ће та-
бе ле:9)

Графикон бр. 1: Заинтересованост грађана 
за догађаје из политичког живота10)
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Још је је дан раз лог ко ји би мо гао да ти од го вор на пи та ње 
гра ђан ске не пар ти ци па ци је. На и ме, по јам со ци је тал не или људ ске 
без бед но сти у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти РС, на ла зи се 
тек на пе том ме сту при о ри те та без бед но сти у др жа ви. Сто га се да 
за кљу чи ти да људ ска без бед ност, од но сно ин ди ви ду ал на без бед-
ност гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је, је сте ста вље на у дру ги план и да 
је по ти сну та при вр же но шћу кон цеп ту од бра не устав ног по рет ка, 
за шти те су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та, ства ра њем 
усло ва за стра на и до ма ћа ула га ња, са рад њу са ме ђу на род ним фи-
нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, итд. Из ве сно је да уко ли ко Ср би ја не 
при хва ти чи ње ни цу да без усва ја ња европ ских прин ци па прав де, 
сло бо де и без бед но сне по ли ти ке не мо же да се ус по ста ви ни успе-

9) Опширније у: Миша Стојадиновић, ,,Изазови политичких система на Балкану”, Српска 
политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010. 

10) Извор: Вјекослав Бутиган, ,,Трансформација политичких система на Балкану”, Културни 
и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 
315-354, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
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шна ме ђу на род на са рад ња, па са мим тим ни без бед ност др жа ве и 
гра ђа на у њој. За то је од су штин ског зна ча ја да Ср би ја ре де фи ни ше 
соп стве ну де фи ни ци ју са мог кон цеп та без бед но сти по де мо крат-
ским и европ ским стан дар ди ма. 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ КАО ФАКТОР 
СТАБИЛНОСТИ И НАЦИОНАЛНЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ 

Ми шље ња смо да гло бал ну и на ци о нал ну без бед ност чи не и 
од ре ђу ју раз ли чи ти об ли ци и по ља ма те ри ја ли за ци је еко ном ских, 
по ли тич ких, со ци јал них, де мо граф ских, еко ло шких, кул тур них и 
вој них од ред ни ца гло бал не и на ци о нал не без бед но сти. Ве за но уз 
по ли тич ке од ред ни це (ко је по је ди нач но у ра ду об ра ђу је мо јер сма-
тра мо да је на ци о нал на без бед ност по се би це по ве за на са по ли ти-
ком др жа ве и ње ним по ли тич ким си сте мом) на во ди мо да је по ли-
тич ки си стем, био и остао су штин ски нај бит ни ји (по ред др жа ве) 
еле ме нат ка да се ра ди о на ци о нал ној без бед но сти. Иако се за по ли-
тич ки си стем мо же ре ћи да пред ста вља пред мет из у ча ва ња чи та ве 
исто ри је људ ске ми сли о дру штву и по ли ти ци, од са мих ње них по-
че та ка па све до да нас, сам по јам ,,по ли тич ки си стем” пред ста вља 
јед ну ре ла тив но но ву тво ре ви ну. Пр во де ло са овим на зи вом на-
пи сао је Деј вид Ис тон 1953. го ди не на звав ши га ,,Po li ti cal System“ 
де фи ни шу ћи по ли тич ки си стем као ,,мре жу ин тер ак ци ја из дво је ну 
из то та ли те та со ци јал ног по на ша ња кроз ко је се вред но сти ауто ри-
та тив но ало ци ра ју у дру штву“.11)  

Де фи ни шу ћи по ли тич ки си стем, Ра до слав Рат ко вић ка же 
да ,,под по ли тич ким си сте мом под ра зу ме ва мо по ве за ни склоп ин-
сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је су, на те ме љу да тих кла сних од но-
са кон сти ту и са ле вла да ју ће дру штве не сна ге ра ди од лу чи ва ња о 
дру штве ним по сло ви ма у раз ли чи тим обла сти ма ра да и жи во та и 
усме ра ва ња дру штве них то ко ва у од ре ђе ном прав цу“.12)

Има ју ћи у ви ду ове и дру ге де фи ни ци је мо же мо ре ћи да 
по ли тич ки си стем, као је дан од под си сте ма гло бал ног дру штва, 
пред ста вља ор га ни зо ва ну це ли ну по ли тич ких де лат но сти, од но са, 

11) Вјекослав Бутиган, ,,Трансформација политичких система на Балкану”, Културни и 
етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 315-
354, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 355.

12) Исто, стр. 355.
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ин сти ту ци ја и по ли тич ке кул ту ре. Из ова кве де фи ни ци је про из и-
ла зе и основ ни еле мен ти по ли тич ког си сте ма: 13)

● по ли тич ки су бјек ти (мо гу би ти ор га ни зо ва ни и нео р га-
ни зо ва ни, ин ди ви ду ал ни и груп ни, од но сно, у њих спа-
да ју: нео р га ни зо ва не дру штве не гру пе, по ли тич ке ор га-
ни за ци је, др жав ни ор га ни, по је ди ни ци...);

● по ли тич ки од но си (од но сно по ли тич ка ко му ни ка ци ја) 
пред ста вља ју про цес ре ци проч не раз ме не по ру ка, иде ја 
и хте ња из ме ђу нај ши рих еле ме на та дру штва, с ци љем 
оства ри ва ња соп стве ног ути ца ја на во ђе ње и раз вој по-
ли тич ке де лат но сти; 

● по ли тич ке ин сти ту ци је (пред ста вља ју об ли ке ор га ни-
зо ва ња по ли тич ких су бје ка та око ме ха ни зма за ре а ли за-
ци ју сво јих по ли тич ких ци ље ва и кон тро лу ме ђу соб них 
од но са);

● по ли тич ка кул ту ра, као ин те грал ни део кул ту ре, са сто ји 
се из мре же вред но сти, ста во ва и ори јен та ци ја ка по ли-
тич ком си сте му и по ли тич ком по на ша њу чла но ва јед не 
ор га ни зо ва не дру штве не за јед ни це; она је исто риј ска те-
ко ви на јед ног на ро да и схва та се као фак тор нај ши ре по
ли тич ке по др шке или про тив те же по ли тич кој вла сти.

Иако је си стем на ци о нал не без бед но сти под си стем по ли тич-
ког си сте ма и прав ног по рет ка ко ји је де тер ми ни сан основ ним на-
че ли ма тих си сте ма – он ути че на уну тра шње то ко ве у дру штву, 
пре све га на еко ном ске и по ли тич ке од но се. Си стем на ци о нал не 
без бед но сти (по себ но ње го ви нај ва жни ји де ло ви), мо же да ко чи 
уну тра шње про це се и да пред ста вља ба ри је ру од ре ђе ним дру штве-
ним тен ден ци ја ма, али и обр ну то, он мо же бла го твор но да де лу је 
као фак тор дру штве не по ве за но сти и по кре тач од ре ђе них дру штве-
них кре та ња, тим пре што прак са по ка зу је да се еле мен ти си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти – вој ска, ве о ма че сто упо тре бља ва ју и ван 
сво јих за кон ских и устав них овла шће ња.14)

У ра ду смо ви ше фо ку си ра ни на на ци о нал ну без бед ност per 
se и на на ци о нал ну без бед ност Ср би је и Бал ка на не го ли на гло-
бал ну без бед ност. Сто га, ка да се ра ди о бал кан ским зе мља ма и 
иза зо ви ма ко ји се на ме ћу пред по ли тич ким си сте ми ма на Бал ка ну 
сва ка ко тре ба на по ме ну ти да оне пред ста вља ју ме сто су сре та раз-

13) Жељ ко Ива ниш, Ми ро слав Мла де но вић, Зо ран Дра ги шић, По ли тич ки си стем, Фи лип 
Ви шњић Бе о град, 2006, стр. 28.

14) Зо ран Дра ги шић, „Си стем на ци о нал не без бед но сти – по ку шај де фи ни са ња пој ма“, Вој
но де ло, бр. 1, Бе о град, 2009, стр. 162
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ли чи тих ци ви ли за ци ја, ре ли ги ја и кул ту ра и да за јед но тво ре сво-
је вр сну зо ну ет нич ког кок те ла (З. Бже жин ски) где се се ку лу ко ви 
раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. На и ме, про стор Бал ка на је на се љен ста-
нов ни штвом ко је при па да раз ли чи тим ет нич ким (Гр ци, Ср би, Цр-
но гор ци, Ма ке дон ци, Бо шња ци, Хр ва ти, Ру му ни, Ма ђа ри, Бу га ри, 
Ал бан ци, Тур ци, Ро ми...) и кон фе си о нал ним гру па ма (пра во слав-
ци, ка то ли ци, му сли ма ни...). Све ово да је Бал ка ну ка рак те ри сти ке 
мул ти на ци о нал но сти, мул ти кон фе си о нал но сти и мул ти кул ту рал но-
сти, ко је у ком би на ци ји са бур ном про шло шћу бал кан ских на ро да и 
ин те ре си ма ве ли ких си ла до во де до то га да се за Бал кан оправ да но 
мо же ре ћи да пред ста вља пра во бу ре ба ру та. То до во ди до то га да се 
по ли тич ким си сте ми ма на Бал ка ну на ме ће да мо ра ју во ди ти ра чу на о 
ет нич ким ма њи на ма и о то ме ка ко да оне рав но прав но бу ду укљу че не 
у све ни вое дру штва, као и о то ме да из ме ђу ста нов ни штва раз ли чи-
тих ет нич ких и кон фе си о нал них опре де ље ња вла да ју од но си ме ђу-
соб ног ува жа ва ња и то ле ран ци је.15) Ра зно вр сност бал кан ских зе ма ља 
нај лак ше је пред ста ви ти сле де ћом та бе лом: 

Табела бр. 1: Етничка структура балканских земаља16)

ДРЖАВЕ Година
Станов-
ништво

Већински 
народ (у про-

цен тима)

Мањинско 
становништво 
(у процентима)

Албанија 2005. 3.563.112 95,0 5,0
БиХ 2000. 4.025.476 48,0 52,0
Бугарска 2005. 7.450.349 83,9 16,1
Грчка 2003. 10.668.354 98,0 2,0
Хрватска 2001. 4.495.904 89,6 10,4
Србија и 
Црна Гора 2002. 10.829.175 67,6 32,4

Македонија 2002. 2.045.262 64,2 35,8
Румунија 2002. 22.329.977 89,5 10,5
Словенија 2002. 2.011.070 83,1 16,9
Укупно - 67.418.679 - -

Оно што се мо ра узе ти у об зир је сте то да по ли тич ка кул-
ту ра пред ста вља не за о би ла зан и је дан од нај бит ни јих чи ни ла ца 
сва ког по ли тич ког си сте ма. Раз ма тра ју ћи је (по ли тич ку кул ту ру) 
мо же мо из дво ји ти два фак то ра ко ји у ве ли кој ме ри ути чу на њен 

15) Ми ша Сто ја ди но вић, ,,Иза зо ви по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну”, Срп ска по ли тич ка ми
сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.

16) Извор: Голубовић, Петар, Марковић- Крстић, Сузана, ,,Демографске и етничке структу-
ре балканских друштава”, Културни и етички односи на Балкану – могућности регио
налне и европске интеграције, стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 79. 



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2013 стр. 127142.

138

на ста нак и раз вој, а то су по ли тич ка тра ди ци ја и по ли тич ка со-
ци ја ли за ци ја.17) За по ли тич ку кул ту ру Ми лан Ма тић ка же да она 
пред ста вља и фак тор нај ши ре по ли тич ке по др шке, али и про тив-
те жу по ли тич кој вла сти, из ко је на ста је ,,дру штве но при хва тљи-
ва” ме ра и на чин оства ри ва ња те вла сти. Као јед но од нај по пу лар-
ни јих схва та ња по ли тич ке кул ту ре мо же се из дво ји ти схва та ње да 
је по ли тич ка кул ту ра сми сао за ме ђу соб ну то ле ран ци ју у про це-
си ма по ли тич ких рас пра ва. 

Га бри јел Ал монд пи ше: „По ли тич ка кул ту ра је мре жа ин ди-
ви ду ал них ори јен та ци ја и ста во ва при пад ни ка јед не за јед ни це пре-
ма по ли тич ком си сте му“. Ал монд сма тра да је ори јен та ци ја ба зич-
на ка те го ри ја ко ја прет хо ди за у зи ма њу ста во ва у ко ји ма он из два ја 
ког ни тив не, афек тив не и вред но сне ди мен зи је.18)

Ро берт Лејн сма тра да при ли ком спо зна је по ли тич ке кул ту-
ре не ког дру штва или сре ди не са зна је мо ми шље ња, вред но ва ња 
и осе ћа ња љу ди о ва жним по ли тич ким пи та њи ма као што су на 
при мер: пи та ње сло бо де, јед на ко сти, де мо кра ти је, пар ти ци па ци је 
у вла сти, ра та и ми ра, мо гућ но сти ра да и за ра де...19)

Та мо где не по сто ји по ли тич ка кул ту ра, ја вља се по ли тич ка 
не кул ту ра ко ја пред ста вља јед ну од глав них пре пре ка оства ри ва ња 
де мо кра ти је, ѕа ко ју сма тра мо да је основ но на че ло и уто чи ште на-
ци о нал не без бед но сти др жа ве. У Ср би ји је уче ста ла и оп ште при-
хва ће на „опа сна“ на ви ка ко ја се од ра жа ва у на чи ну на ко ји ми сли-
мо: по сто ји са мо за и про тив. Они ко ји ни су за нас, тј. они ко ји се 
не сла жу са на ма, са на шим ста во ви ма и убе ђе њи ма су про тив нас. 
Ми шље ња смо да је ово то тал но по гре шан на чин раз ми шља ња ко-
ме не до ста је оно из ме ђу. Дру штве на си ту а ци ја је мно го сло же ни ја 
од про сте по де ле на за и про тив, и док се то не схва ти, увек ће мо 
има ти спо ро ве и су ко бе. Макс Ве бер ис ти че три кључ не осо би не 
ко је би тре ба ло да има ју по ли ти ча ри: страст, од го вор ност и ме
ра. Без то га не мо же по сто ја ти пра ва по ли тич ка кул ту ра ко ја ће во-
ди ти ка јед ном де мо крат ском ре жи му. Оно што се нај че шће де ша ва 
је да у по ли тич ким од но си ма пре о вла да ва страст док од го вор ност 
и ме ра из о ста ју.20) То мо же до ве сти до раз во ја по ли тич ког на си ља 
чи ји су по јав ни об ли ци: прет ња си лом, при ну да, при ти сак, пси хо-

17) О то ме оп шир ни је ви де ти: Ми лан Ма тић, Ми лан По ду на вац, По ли тич ки си стем, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1995, стр. 354-358.

18) Ga briel Al mond, Sid ney Ver ba, The Ci vic Cul tu re. Bo ston, MA: Lit tle, Brown and Com pany, 
1965.

19) Ro bert La ne, Po li ti cal Li fe: Why Pe o ple Get in vol ved in Po li tics, Free Press, 1959.

20) Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 10.
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фи зич ко зло ста вља ње, по ли тич ко уби ство, атен тат, на сил ни про те-
сти, по бу не, не ре ди, не ми ри, те ро ри зам, ре пре си ја, те рор, уста нак, 
гра ђан ски рат и рат агре си ја.21) Све на ве де но пред ста вља то тал ну 
не га ци ју на ци о нал не без бед но сти гра ђа на и др жа ва. 

Оно на че му по себ но мо ра мо ра ди ти при ли ком раз во ја по ли-
тич ке кул ту ре је сте раз вој ди ја ло га и то ле ран ци је. Ђу ро Шу шњић 
ба ве ћи се ди ја ло гом ка же да је ди ја лог „раз го вор дво ји це или ви ше 
сло бод них љу ди, ко ји хо ће да раз ме не ста во ве о за њих ва жном 
пи та њу, на ко је да ју раз ли чи те од го во ре, ка ко би, у рав но прав ним 
усло ви ма, до шли до од го во ра ко јим би обо ји ца, или сви би ли за-
до вољ ни“. 22)

По ли тич ког ди ја ло га не ма та мо:23) где је ме ри ло исти не моћ; 
где се по ли тич ке од лу ке до но се у уским кру го ви ма по ли тич ких 
ели та; где се гра ђа ни пре тва ра ју у ма су; где не по сто ји са рад ња из-
ме ђу гра ђа на и где их не по ве зу ју уни вер зал не вред но сти: сло бо да, 
рав но прав ност, со ли дар ност, при ја тељ ство, љу бав; где се под сти чу 
вер ски, на ци о нал ни, ра сни, кла сни и дру ги су ко би; где по ли ти ча ри 
ко ри сте пра во на гре шку (пра во на гре шку у по ли ти ци не по сто ји – 
онај ко гре ши мо ра да од го ва ра); где по ли ти ча ри ма ни пу ли шу гра-
ђа ни ма; где по ли ти ча ри про па ган дом ши ре ло ша осе ћа ња (за вист, 
мр жњу, па кост) и ло ша ста ња (страх, стреп њу, па ни ку, лу кав ство); 
где се у по ли тич ком жи во ту де вал ви ра ју ре чи и је зик (ка да иза из-
го во ре них ре чи не ма де ла и зна че ња, већ об ма не и ла жи); где се у 
по ли ти ци обе ћа ва, а обе ћа ња се не оства ру ју; где вла да по ли ти ка 
тла чи те ља и тла че них, моћ них и не моћ них (и ка да се раз го ва ра у 
та квој по ли ти ци се не во ди ди ја лог, већ се нај че шће од ме ра ва ју лу-
кав ства, пре ва ре, до ви тљи вост и ла жи – то је раз го вор об ма њи ва ча 
и об ма ну тих) и где сви го во ре а ни ко ни ко га не чу је (то је бр бља о-
ни ца, а не по ли тич ка за јед ни ца).

Тек ка да от кло ни мо све ове не до стат ке мо же мо ре ћи да у не-
ком по ли тич ком си сте му по сто ји по ли тич ка кул ту ра. Све до тле не 
мо же мо го во ри ти о по сто ја њу мо дер них де мо крат ски по ли тич ких 
си сте ма, где би ти раз ли чит не зна чи ујед но и би ти лош. Без мо дер-
них, де мо крат ских по ли тич ких си сте ма не у ме сно је и го во ри ти о 
на ци о нал ној без бед но сти или без бед но сти уоп ште. 

21) Ра до слав Га ћи но вић, ,,Пој мов но од ре ђе ње – де фи ни са ње на си ља”, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, стр. 147-164, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008, стр. 160-161.

22) Шу шњић, Ђу ро, Ди ја лог и то ле ран ци ја, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 14.

23) Да ли бор ка Уља ре вић, ,,Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву”, 21 При ча 
и де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 23-34, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 
2005, стр. 27.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Као што смо већ по ме ну ли, по јам на ци о нал не без бед но сти 
ла ко је де фи ни са ти. Оно што ни је ла ко, а ве за но је уз на ци о нал-
ну без бед ност, је сте обез бе ди ти је. Мо ра се пр вен стве но ра ди ти 
на опле ме ња ва њу дру штва у це ло сти, по ли тич ком опи сме ња ва њу 
ци вил ног де ла дру штва и на ути ра њу пу та де мо крат ских на че ла у 
ци љу тво ре ња по ли тич ког си сте ма, оног истог, де мо крат ског ко ји и 
је сте основ ни фак тор ста бил но сти др жа ва и ко ји на ци о нал ну без-
бед ност мо же да обез бе ди.

У овом ра ду смо же ле ли да ука же мо на ком плек сност упо-
треб не вред но сти пој ма на ци о нал на без бед ност, на те шко ћу ње не 
им пле мен та ци је и ла ко ћу ка да је ствар на и по сто је ћа. На ро чи то на 
Бал ка ну ко ји пред ста вља про стор чи ја је исто ри ја обе ле же на мно-
го број ним ра то ви ма ко ји су умно го ме обе ле жи ли ње го ву суд би ну. 
Уко ли ко за не ма ри мо це ло куп ну прет ход ну исто ри ју бал кан ских 
на ро да, што је ви ше не го не мо гу ће, и по гле да мо бли ску про шлост 
са мо на ше зе мље, тј. пе ри од по сле 2000. го ди не, мо же се ви де ти 
сва не ста бил ност ко ја је чест пра ти лац бал кан ске ствар но сти. 

На ша зе мља је ме ња ла име, гра ни це, гу би ла те ри то ри ју... Са-
мо на осно ву тог јед ног крат ког пе ри о да исто ри је мо же се сте ћи 
гру ба сли ка о то ме са ко јим се све иза зо ви ма сре ће из град ња јед ног 
ста бил ног по ли тич ког си сте ма на бал кан ским про сто ри ма. Та из-
град ња мо ра во ди ти ра чу на и о раз во ју кул ту ре ми ра и са рад ње на 
чи та вом Бал ка ну, ко ја ће у ком би на ци ји са ре ги о нал ном и европ-
ском ин те гра ци јом ко нач но до не ти ма ло ,,до сад ни ју исто ри ју” на 
на шим про сто ри ма. Мо жда тек у тој „до сад ни јој исто ри ји“ осе ти-
мо ста бил ну на ци о нал ну без бед ност ко ја је по треб на не са мо на ма, 
гра ђа ни ма већ и по ли тич ком си сте му као та квом. 

Има ју ћи у ви ду ре че но, за кљу чу је мо да се на ци о нал на без-
бед ност мо же де фи ни са ти, у ужем и ши рем сми слу. Под на ци о-
нал ном без бед но шћу у ужем сми слу ре чи под ра зу ме ва се ста ње 
за шти ће ног, сло бод ног, ста бил ног и из ве сног по сто ја ња, функ ци-
о ни са ња и раз во ја јед не др жа ве (зе мље). Ако се и ов де по слу жи мо 
и јед ном не га тив ном де фи ни ци јом, мо гли би смо да ка же мо да се 
под на ци о нал ном без бед но шћу, у ужем сми слу ре чи, под ра зу ме-
ва ста ње у ко јем не ма озбиљ них прет њи и опа сно сти за оп ста нак 
јед не др жа ве, за ње ну не за ви сност, те ри то ри јал ну це ло куп ност и 
устав но-прав ни по ре дак, као и за жи вот, пра ва и сло бо де ње них 
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гра ђа на и здра ву жи вот ну сре ди ну (ста ње не у гро же но сти или без-
о па сно сти).24)

С об зи ром, пак, на не спор ну чи ње ни цу да на то из у зет но 
ва жно и по жељ но ста ње ути че чи та во мно штво раз ли чи тих чи ни-
ла ца и окол но сти објек тив не и су бјек тив не при ро де, на ци о нал на 
без бед ност у ши рем сми слу ре чи мо же се де фи ни са ти као све у-
куп ност објек тив них и су бјек тив них чи ни ла ца и окол но сти (чи ње-
ни ца, од но са, про це са, ор га ни за ци ја, ин сти ту ци ја и ак тив но сти) 
од ко јих за ви си оп ста нак, функ ци о ни са ње, раз вој и дру ге бит не 
вред но сти јед не др жа ве (ње на не за ви сност, те ри то ри јал на це ло-
куп ност, устав но-прав ни по ре дак, жи вот, пра ва и сло бо де ње них 
гра ђа на и здра ва жи вот на сре ди на). Иако мно ги од тих чи ни ла ца и 
окол но сти мо гу да де лу ју на на ци о нал ну без бед ност и по зи тив но и 
не га тив но, ов де се ми сли, пре све га, на оне ко ји де лу ју по зи тив но, 
од но сно на оне ко ји до при но се до сти за њу и очу ва њу без бед но сти. 
Они чи ни о ци и окол но сти ко ји до во де до угро жа ва ња оп стан ка и 
функ ци о ни са ња др жа ве мо гу се укљу чи ти у де фи ни ци ју не бе збед-
но сти, као су прот но сти без бед но сти.25)

И на кра ју, ка да се ра ди о по ли тич ким си сте ми ма уоп ште мо ра-
мо стал но има ти на уму да они тре ба да слу же оства ре њу до бро би ти 
гра ђа на, а не да по сто је не за ви сно од њих и да слу же пу ком за до во-
ља ва њу ин те ре са оних ко ји су на вла сти.26)
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Re su me
This pa per analyzes the pro blem of de fi ning the con cept of na ti o

nal se cu rity, na ti o nal se cu rity po licy ba sed on de moc ra tic prin ci ples of 
the co un try and the po li ti cal system as the main fac tor of the sta te sta
bi lity and na ti o nal se cu rity of the com mu nity. First, the aut hors di scuss 
abo ut the con cept of se cu rity in ge ne ral and de fi ne se cu rity in ge ne ral 
and prac ti cal sen se of the word. In the se cond part, the aut hors emp
ha si ze that po li ti cal system was and still is one of the most im por tant 
ele ment of na ti o nal se cu rity along with sta te.
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СТАНОВНИШТВА КАО ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Сажетак
Рад се од но си на ре зул та те вред но сне ори јен та ци је ис пи

та ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји о то ме шта су, у са вре ме но сти, ви
тал не на ци о нал не вред но сти, на ци о нал ни ин те ре си и на ци о нал ни 
при о ри те ти. По ла зе ћи од ана ли зе по сто је ће вред но сне ори јен та
ци је са др жа не у нор ма тив ним и стра те гиј ским до ку мен ти ма, а 
пре све га у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, На ци о нал ној стра те ги ји 
одр жи вог раз во ја за пе ри од 20092017. и у Стра те ги ји на ци о нал
не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, сте че на са зна ња по слу жи ла су 
као основ за при ме ну ме то да и тех ни ка не по сред ног ис пи ти ва ња. 
Циљ ис тра жи ва ња је био да се на ба зи усме ре ног ори јен та ци о
ног ин тер вјуа, на слу чај ном узор ку од 560 ис пи та ни ка у Ре пу бли ци 
Ср би ји, до ђе до ре зул та та нео п ход них ра ди из ра де мо де ла на ци о
нал не стра те ги је и на ци о нал не стра те ги је раз во ја, као основe за 
из ра ду исто и ме них стра те гиј ских до ку ме на та ко ји не по сто је у 
прак си Ре пу бли ке Ср би је. Ре зул та ти овог ис пи ти ва ња по твр ди ли 
су прет по став ку да на ци о нал не стра те ги је ко је ни су за сно ва не на 
на ци о нал ним вред но сти ма и на ци о нал ним ин те ре си ма, не ма ју по
треб не пред у сло ве да бу ду оп ште при хва ће не у дру штву, а ти ме и 
да ефек тив но и ефи ка сно бу ду при ме ње не у прак си.
Кључ не ре чи: вред но сти, ин те ре си, при о ри те ти, стра те ги ја, на ци ја, Ср-

би ја,  раз вој.

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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ВРЕД НО СНИ ОСНОВ СА ДР ЖАН У НОР МАТИВНИМ 
И СТРА ТЕ ГИЈ СКИМ ДО КУ МЕН ТИ МА 

Те о риј ска са зна ња по твр ђу ју те зу да се ве ћи на на ци о нал-
них стра те ги ја1) у све ту и на ци о нал них стра те ги је раз во ја2) ба зи ра 
на на ци о нал ним вред но сти ма3), као ре ла тив ним кон стан та ма и на 
на ци о нал ним ин те ре си ма4), ко је су вре мен ски про мен љи ве ка те го-
ри је. По зна то је, та ко ђе, да пре фор му ли са ња стра те гиј ске за ми-
сли или из ра де кон крет ног стра те гиј ског пла на по треб но је, нај-
пре, иден ти фи ко ва ти аутен тич не на ци о нал не вред но сти, а за тим 
на ци о нал не ин те ре се, и ус по ста ви ти њи хо ву ло гич ну по ве за ност 
да би се ре ал но де фи ни са ли на ци о нал ни ци ље ви. По ред то га, стра-
те гиј ска про це на тре ба да по ла зи од ре ал не про це не на ци о нал них 
ре сур са, про це не ме ђу на род ног окру же ња, али и раз вој них трен-
до ва у зе мљи и све ту, као и дру гих чи ни о ца од зна ча ја за на ци о-
нал ни раз вој. Стра те гиј ска про це на тре ба да бу де са др жа на не са-
мо у стра те гиј ским до ку мен ти ма, већ и да пред ста вља плат фор му 
за де фи ни са ње на ци о нал не по ли ти ке и за до но ше ње стра те шких 
од лу ка у сфе ри по ли тич ког од лу чи ва ња, па сто га вред но сна ори-
јен та ци ја ста нов ни штва има пр во ра зред ну уло гу у фор му ли са њу, 
пла ни ра њу и во ђе њу на ци о нал не по ли ти ке и на ци о нал не по ли ти ке 
раз во ја. Сто га, у окви ру овог ра да би ће ви ше ре чи о ре зул та ти ма 
ана ли зе вред но сног окви ра са др жа ног у нор ма тив ним и стра те гиј-
ским до ку мен ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји и ре зул та ти ма ди рект ног 
ис пи ти ва ња на узор ку 560 ис пи та ни ка ра ди при ку пља ња по да та ка 
о вред но сној ори јен та ци ји др жа вља на Ре пу бли ке Ср би је по пи та-
њу оце не нај ва жни јих на ци о нал них вред но сти, на ци о нал них ин-

1) Има ју ћи у ви ду раз ли чи те те о риј ске при сту пе и од ре ђе ња пој ма „стра те ги ја“, под пој-
мом „на ци о нал на стра те ги ја“, у овом ра ду се под ра зу ме ва за ми сао опред ме ће на пла ном 
и фе но мен дру штве не прак се ко ји, по ла зе ћи од на ци о нал них вред но сти и ин те ре са, на-
сто ји да обез бе ди ре а ли за ци ју на ци о нал них ци ље ва – на по ме на ауто ра.

2) Са гла сно прет ход ном од ре ђе њу на ци о нал не стра те ги је, „на ци о нал на стра те ги ја раз во-
ја“, по ла зе ћи од већ утвр ђе них на ци о нал них вред но сти и ин те ре са у хи је рар хиј ски ви-
шем до ку мен ту (на ци о нал ној стра те ги ји), на сто ји да оси гу ра без бед ност, раз вој и бла-
го ста ње на ци је у од ре ђе ном (крат ко роч ном, сред њо роч ном или ду го роч ном) пе ри о ду 
– на по ме на ауто ра.

3) „Вред ност“ је ап стракт на ка те го ри ја пре у зе та из фи ло зо фи је и озна ча ва нај оп шти је ве-
ро ва ње о то ме шта је (и ко ли ко) ва ља но, по жељ но, ко ри сно, од но сно о то ме шта је не по-
жељ но и не до пу сти во. По со ци о ло гу, проф. др Ива ну Ви да но ви ћу „ве ћи број по ве за них 
вред но сти ин те гри ше се у си стем вред но сти, од но сно у вред но сну ори јен та ци ју.“ (Иван 
Ви да но вић: Реч ник со ци јал ног ра да, Удру же ње струч них рад ни ка со ци јал не за шти те 
Ср би је, Дру штво со ци јал них рад ни ка Ср би је, Асо ци ја ци ја цен та ра за со ци јал ни рад Ср
би је, Уни ја сту де на та со ци јал ног ра да Бе о град ског уни вер зи те та, Бе о град, 2006).

4) Тер мин „ин те рес“ по ти че од ла тин ске ре чи „in te re sum“, тј. „in te res se“, што зна чи уче-
ство ва ти, узе ти уде ла, би ти за ин те ре со ван за не што (Ма ла по ли тич ка ен ци кло пе ди ја, 
„Са вре ме на ад ми ни стра ци ја“, Бе о град, 1966, стр. 390). Сход но то ме, под ко ва ни цом 
пој мо ва на ци о нал ни интeрес, мо же мо под ра зу ме ва ти ко рист, доб(роб)ит ко ју не ка на ци-
ја има или же ли да стек не  – на по ме на ауто ра.
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те ре са и на ци о нал них при о ри те та. При том, ва жно је на по ме ну ти 
да се под од ред ни цом „срп ска на ци ја“5) у овом ра ду под ра зу ме ва 
са вре ме ни, кул ту ро ло шки фе но мен ко ји об у хва та све гра ђа не ко ји 
жи ве у Ре пу бли ци Ср би ји, као и др жа вља не Ре пу бли ке Ср би је ко ји 
при вре ме но бо ра ве у ино стран ству, без об зи ра на њи хо во ет нич ко 
по ре кло, ве ро и спо вест, ма тер њи је зик, пол не, по ли тич ке, ста ро сне 
и дру ге раз ли ке, али ко ји по се ду ју за јед нич ки на ци о нал ни иден ти-
тет.6)

Свр ха овог ис тра жи ва ња је упра во од ре ђе ње вред но сног 
осно ва за из ра ду мо де ла на ци о нал не стра те ги је и на ци о нал не стра-
те ги је раз во ја, као за ми сли и до ку ме на та ко ји не по сто је у прак си 
Ср би је, што зна чи да је ис тра жи ва ње, има ло ре ал не на уч не, по ли-
тич ки не у трал не и дру штве но ан га жо ва не ци ље ве. С тим у ве зи, 
из вр ше на је ква ли та тив на ана ли за са др жа ја до ку ме на та на укуп-
ном узор ку од 516 до ку ме на та, укљу чу ју ћи и под у зор ке од 36 нор-
ма тив них и 74 стра те гиј ских до ку ме на та, усво је них у пе ри о ду од 
2000-2010. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји. По ред то га, из вр ше на је и 
упо ред на ана ли за са др жа ја Уста ва Ре пу бли ке Ср би је7), у од но су 
на На ци о нал ну стра те ги ју одр жи вог раз во ја за пе ри од 20092017. 
(2008),8) и Стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
(2009)9) ра ди утвр ђи ва ња ко је су вред но сти са др жа не у тим до ку-

5) „На ци ја“ је по јам (за ко ји се прет по ста вља да је на стао од лат. ре чи „na sci“, у зна че њу: 
род, на род, вр ста, или од лат. при де ва „na tionalis“, што зна чи на род ни, отаџ бин ски), 
под ко јим се нај че шће под ра зу ме ва заједницa љу ди ко ји го во ре истим је зи ком, ко ји су 
за јед нич ки про жи ве ли по ли тич ки и кул тур ни раз вој и ко ји су про же ти све шћу о уза-
јам ној при пад но сти у од но су на дру ге на ци је (Ми лан Ву ја кли ја, Лек си кон стра них ре
чи и из ра за, Тре ће из да ње, „Про све та“, Бе о град, 1980, стр. 599.). Ме ђу тим, ака де мик 
Љу бо мир Та дић, ис ти че да је по јам на ци је исто риј ски ево лу и рао у За пад ној Евро пи, 
од пр во бит ног зна че ња „na tio“ – за јед ни це љу ди по по ре клу, у „po pu lus“ – на род у по
ли тич ком сми слу, у „скуп гра ђа на (др жа вља на) не ке др жа ве“. Док, у сред њој и ју жној 
Евро пи – твр ди ака де мик Та дић – по јам на ци је не ма ета ти стич ко обе леж је, већ се 
по јам на ци је ве зу је за по јам кул ту ре.“ (Љу бо мир Та дић: По ли тич ки лек си кон, За вод за 
из да ва ње уџ бе ни ка, Бе о град, 1996, стр. 146).

6) Пре ма кван ти та тив ним ис тра жи ва њи ма схва та ња на ци о нал ног иден ти те та Ја сне 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић, на ре пре зен та тив ном узор ку од 1005 гра ђа на Ср би је, из ју ла 
2003. го ди не, зна чај но је на по ме ну ти да је чак 80,2 % ис пи та ни ка (806) из ја ви ло да је 
срп ске на ци о нал но сти, а 19,8% је из ја ви ло да је дру ге на ци о нал но сти (ју го сло вен ске, 
цр но гор ске, ма ђар ске, ал бан ске, хр ват ске итд.). Од укуп но 23 зна че ња на ци о нал ног 
иден ти те та из дво је них из раз ли чи тих те о ри ја у том ис тра жи ва њу ис пи та ни ци су 
се, у нај ве ћем про цен ту, из ја сни ли за 4 при мор ди ја ли стич ка пој ма: (1) ло за, (2) осе ћа
ње, (3) ве ра, (4) ро ђе ње на од ре ђе ној те ри то ри ји (Из вор: Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић, 
„Схва та ња на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји“, На ци о нал ни ин те рес, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2005, стр. 183185).

7) Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник , Бе о град,  бр. 98/2006.

8) На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја за пе ри од 20092017, Слу жбе ни гла сник РС,  
Бе о град,  бр. 57/2008.

9) Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о-
град, бр. 88/2009.
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мен ти ма, што је пред ста вља ло по ла зи ште за ем пи риј ско ис тра жи-
ва ње о вред но сној ори јен та ци ји гра ђа на (Та бе ла број 1).

Та бе ла 1: Упо ред на ана ли за вред но сне (не)кон вер ген ци-
је са др жа ја три до ку мен та: Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, На ци-
о нал не стра те ги је одр жи вог раз во ја за пе ри од 2009-2017. и 

Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је

ВРЕД НО СТИ СА-
ДР ЖА НЕ У УСТА-
ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ 
СР БИ ЈЕ (2006)

ВРЕД НО СТИ 
СА ДР ЖА НЕ У 
НА ЦИ О НАЛ-
НОЈ СТРА ТЕ ГИ-
ЈИ ОДР ЖИ ВОГ 
РАЗ ВО ЈА (2008)

ВРЕД НО СТИ СА ДР-
ЖА НЕ У СТРА ТЕ ГИ ЈИ 
НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ-
БЕД НО СТИ (2009)

I. НА ЧЕ ЛА – УНИ ВЕР-
ЗАЛ НЕ ВРЕД НО СТИ
1. вла да ви на пра ва, 
2. со ци јал на прав да, 
3.  рав но прав-

ност по ло ва, 
4.  гра ђан ска де-

мо кра ти ја, 
5.  људ ска и ма њин ска 

пра ва и сло бо де, 
6.  права која проистичу 

из потврђених 
међународних 
уговора и опште 
прихваћених правила 
међународног права

I. УНИ ВЕР ЗАЛ-
НЕ ДРУ ШТВЕ НЕ 
ВРЕД НО СТИ 
1. јед на кост,
2. раз у ме ва ње,
3.  међузависност 

људи унутар 
заједнице.

I. НА ЦИ О НАЛНЕ   
    ВРЕД НО СТИ
1.  су ве ре ни тет и те ри то-

ри јал ни ин те гри тет, 
2.  сло бо да, 
3.  јед на кост,
4.  из град ња и очу-

ва ње ми ра,
5. вла да ви на пра ва,
6. де мо кра ти ја,
7. со ци јал на пра ва, 
8.  људ ска пра-

ва и сло бо де, 
9.  на ци о нал на, ра сна 

и вер ска рав но-
прав ност и рав но-
прав ност по ло ва, 

10.  не по вре ди-
вост имо ви не

11.  очување животне 
средине

II. ДЕ КЛА РИ СА-
НЕ ВРЕД НО СТИ

1.  те ри то ри јал-
ни ин те гри тет,

2. су ве ре ни тет, 
3. вла да ви на пра ва,
4.  по што ва ње људ ских 

пра ва и сло бо да,

II. ДЕ КЛА РИ СА-
НЕ ВРЕД НО СТИ

1. ква ли тет ни 
жи вот по је ди на-
ца и за јед ни це,
2. одрживи развој

II. ДЕ КЛА РИ СА-
НЕ ВРЕД НО СТИ

1.  очу ва ње уну тра-
шње ста бил но сти, 

2.  вла да ви на пра ва,
3.  раз вој де мо кра ти-

је и де мо крат ских 
ин сти ту ци ја,
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5. др жав ни иден ти тет
6. све тов ност др жа ве
7.  за шти та пра ва и ин те-

ре са Ср ба и др жа вља-
на Ре пу бли ке Ср би је 
у ино стран ству,

8.  рав но прав ност гра-
ђа на и ма њи на,

9.   со ци јал на прав-
да, не по вре ди вост 
вла сни штва,

10.  одржив развој и 
очување животне 
средине.

4.  пу на ин те гра ци ја 
Ре пу бли ке Ср би је у 
европ ске ин те гра ци је,

5.  за шти та жи во та и 
имо ви не гра ђа на 
Ре пу бли ке Ср би је, 

6.  за шти та сло бо да и 
јед на ко сти гра ђа на, 
на ци о нал не рав но-
прав но сти и рав но-
прав но сти по ло ва, 

7. со ци јал на прав да,
8. пра ва чо ве ка, 
9.  не по вре ди вост при-

ват ног вла сни штва,
10.  еко ном ски раз вој, 

уз очу ва ње жи вот не 
сре ди не и ре сур са; 

11.  тва ра ње мир ног, 
ста бил ног и си-
гур ног без бед но-
сног окру же ња, 

12.  очување и развој 
међународног 
поретка.

Ре зул та ти по ме ну те ана ли зе по ка зу ју да су ни во оп што-
сти са др жа них вред но сти у тим до ку мен ти ма (уни вер зал не, 
на ци о нал не, груп не и по је ди нач не), као и њи хов ре до след 
(од но сно њи хо во ран ги ра ње у по гле ду при о ри те та), раз ли-
чи то струк ту и ра ни и пре зен то ва ни. Као што се мо же ви де-
ти, у при ло же ном та бе лар ном при ка зу, ни во кон вер ген ци је 
вред но сних ком по не на та је фор мал но ви ши из ме ђу Уста ва 
и Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, не го из ме ђу Уста ва и 
На ци о нал не стра те ги је одр жи вог раз во ја, иако ни у јед ном 
од по ме ну тих до ку ме на та срп ска на ци ја ни је тре ти ра на као 
де фи ни јенс, од но сно као кон сти ту тив ни еле мент у дру штву, 
иако на уч на са зна ња пру жа ју со лид ну осно ву за ову фор мал-
но-прав ну и ин сти ту ци о нал ну мо гућ ност.10)

10) Ви ди оп шир ни је на те му срп ског на ци о нал ног иден ти те та у сл. из во ри ма: Ђу ро Бо-
дро жић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет, из во ри и осно ви“, На ци о нал ни ин те рес, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 111129; Ср ђа Триф ко вић, 
„Срп ски на ци о нал ни ин те рес и иза зо ви XXI ве ка“, На ци о нал ни ин те рес, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2005, стр. 9198; Ра до слав Га ћи но вић, „Без бед ност 
као мо дер на на уч на ди сци пли на“, У: Ср би ја – ин сти ту ци о нал ни и без бед но сни иза зо ви 
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СТА ВО ВИ ИС ПИ ТА НИ КА О НА ЦИ О НАЛ НИМ 
ВРЕДНО СТИ МА, ИН ТЕ РЕ СИ МА И ПРИ О РИ ТЕ ТИ МА 

У окви ру овог ис тра жи ва ња, тех ни ком усме ре ног ори јен та-
ци о ног ин тер вјуа, ис пи та ни су ста во ви ста нов ни ка у Ре пу бли ци 
Ср би ји у ве зи њи хо ве вред но сне ори јен та ци је. Ра ди са гле да ва ња 
ре зул та та ис тра жи ва ња на ову те му, тре ба има ти у ви ду да је укуп-
ни узо рак ис пи та ни ка чи ни ло 560 осо ба, раз ли чи те ста ро сне до-
би,11) раз ли чи тог по ла,12) сте пе на обра зо ва ња,13) за ни ма ња,14) на ци о-
нал не при пад но сти15) и ве ро и спо ве сти.16) 

Ис пи та ни ци ма је на пре по ну ђе на мо гућ ност да, по њи хо вом 
су ду, иза бе ру пет нај зна чај них вред но сти од два де сет по ну ђе них и 
они су се опре де ли ли, у нај ве ћем бро ју, за сле де ће вред но сти: (1) 
оп ста нак др жа ве и на ци је, (2) те ри то ри јал на це ло ви тост (ин те гри-
тет), (3) по ли тич ка са мо стал ност и не за ви сност (су ве ре ни тет), (4) 
еко ном ска ста бил ност и (5) лич на и јав на без бед ност. Ис под ових 
вред но сти су се, по оце ни ис пи та ни ка, на шле сле де ће по ну ђе не 
вред но сти: мир, са рад ња, то ле ран ци ја, по ште ње, мар љи вост, ху ма-
ност, зна ње, здра вље, имо вин ска си гур ност, устав ни по ре дак, бла-
го ста ње на ро да, пра вич ност, људ ска пра ва, ко лек тив на без бед ност, 
ме ђу на род не ин те гра ци је. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да је из бор ис пи-
та ни ка ви ше ишао ка оп штем и ап стракт ном окви ру др жав них, од-
но сно на ци о нал них вред но сти, не го ка по је ди нач ним ин те ре си ма 

(при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, бр. 3/2009.

11)  На осно ву ста ро сне до би, мо же мо раз ли ко ва ти три гру пе ис пи та ни ка: пр ва, ста ро сти 
од 20 до 40 го ди на жи во та ис пи та ни ка је чи ни ла 35,89%; дру га, ста ро сти од 40 до 60 
го ди на жи во та је чи ни ла 42,14%; тре ћа, ста ро сти од 60 до 80 го ди на жи во та је чи ни ла 
21,96% од укуп ног про цен та ис пи та ни ка у ис тра жи ва њу.

12)  Ме ђу ис пи та ни ци ма су би ле за сту пље не осо бе раз ли чи тог по ла и то 23,21% же на и 
76,78% му шка ра ца од укуп ног про цен та ис пи та ни ка.

13) По сте пе ну обра зо ва ња нај ви ше је би ло ис пи та ни ка са за вр ше ном ви со ком струч ном 
спре мом (ВСС) чак 65,71%, а за тим са сред њом струч ном спре мом (ССС) 33,21%, док 
је нај ма ње ис пи та ни ка би ло са ни жом струч ном спре мом (НСС), тј. све га 1,07%.

14) По за ни ма њу, нај ви ше ис пи та ни ка је би ло у ка те го ри ји др жав них и вој них слу жбе ни ка 
37,50%, за тим за по сле них у на у ци и про све ти (на став ни ци у основ ним и сред њим шко-
ла ма, про фе со ри на уни вер зи те ти ма и на уч ни рад ни ци у ин сти ту ти ма) 17,85%, при ват-
ни ка (вла сни ка при ват них фир ми) је би ло 52%, као и рад ни ка за по сле них у при ват ном 
при вред ном сек то ру 5,35%, за по сле них у услу жним де лат но сти ма (уго сти те љи, фри зе-
ри, про дав ци) би ло је 8,52% и не за по сле них 21,42%.

15)  Иако је би ло ре чи о слу чај ном узор ку, он је по на ци о нал ној при пад но сти био у при-
лич ној ме ри ре пре зен та ти ван, тј. ме ђу ис пи та ни ци ма је би ло: Ср ба 75,17%, Цр но го ра-
ца 14,46%, Бо шња ка 2,85%; Ју го сло ве на 1,96%, Хр ва та 1,78%, Ро ма 1,25%, Ал ба на ца 
0,35%, Го ра на ца 0,35%, Ма ђа ра 0,17%, а под „оста ло“ је би ло 1,60% ис пи та ни ка.

16) По ве ро и спо ве сти је би ло нај ви ше пра во сла ва ца, тј. 89,82%, му сли ма на 4,10%, ка то ли-
ка 2,14%, ате и ста 1,60%, а нео пре де ље них је би ло 2,32%.
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или уни вер зал ним вред но сти ма, што тре ба, де ли мич но, при пи са ти 
струк ту ри узор ка ис пи та ни ка у ко јој до ми ни ра ју, по обра зо ва њу 
– осо бе са ви со ком струч ном спре мом (Сли ка број 1). Има ју ћи у 
ви ду ра зно вр сност и ре пре зен та тив ност узор ка ис тра жи ва ња по 
на ци о нал ном и вер ском осно ву, зна ча јан је ре зул тат ко ји упу ћу је 
на чи ње ни цу да је нај ве ћи број ин тер вју и са них осо ба пред ност дао 
оп стан ку др жа ве и на ци је (одр жи вост), у од но су на дру ге по ну ђе не 
вред но сти. 

   8

 

Слика број 2: Резултати истраживања о оцени виталног националног интереса у 

Републици Србији 

 

Поред наведеног, приликом израде модела националне стратегије развоја из-
бор приоритета игра значајну улогу и може се рећи да често представља најсложе-
нији и најодговорнији део посла. Разлоге за наведени став треба тражити у чињени-
ци да мала и недовољно развијена земља, попут Републике Србије, уколико напра-
ви погрешан избор при селекционисању приоритета, трпи много штетније последи-
це у односу на велике и развијене земље. Примера ради, ако велика земља погреши 
у листи приоритета онда то може значити да је нека инвестиција преурањена или 
закаснела или да је добит нешто мања од очекиване. Међутим, ако мала земља на-
прави погрешан избор приоритета, она ће инвестирати погрешно и направити чист 
губитак дела националног капитала. Стога, полазећи од примарног приоритета са-
држаног у Националној стратегији одрживог развоја за период 2009-2017. и у 
Стратегији националне безбедности, дефинисаног као „чланство Републике Срби-
је у Европској унији“, испитаницима је у истраживању понуђена могућност да иза-
беру између тог приоритета и новог приоритета који је дефинисан као „очување те-
риторијалне целовитости и суверенитета Републике Србије на Косову и Метохији, 

Питање: Шта је, по вашем мишљењу, витални национални интерес у 
Републици Србији? 

Косово и 
Метохија 
као саставни 
део 
Републике 

Економско 
благостање 
стабилност 

Социјална 
стабилност 

48,9 % 

26,3% 
24,8% 

ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

С ли ка број 1:  Ставови  и спи таника о  основним  в ред
ности ма  у др уш тв у у Ре пу блици  Ср би ји

На ведени с та вови п от врђује  те зу да већина г ра ђан а у С рб-
ији још  у век доживљ ав а д ржаву  и  нацију  к ао  на јважни је  а ктере 
у  међ ународ ним  одно си ма, а з аш титу в ластите  д ржа ве и на ц иј е 
 сматра најважн ији м прио ри тетом,  је р је о пс танак д ржаве и  нације  
на јвиша в ре днос т. Так ав  ре зултат,  и нд ирект но ,  об јашњава  и  по-
задину  вишего ди шњег пози тивног  с тава ј авности о  Војсци  Ср бије , 
кој а, уз Ср пску п ра восла вн у  цркву,  у жива највише пове рење гра-
ђана,  ј ер  с у и ј една  и  др уга  институци ја  биле др жаво творне  и 
у смере не  ка оп ст анку и  заштит и нациј е. 
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Слика број 2: Резултати истраживања о оцени виталног националног интереса у 

Републици Србији 

 

Поред наведеног, приликом израде модела националне стратегије развоја из-
бор приоритета игра значајну улогу и може се рећи да често представља најсложе-
нији и најодговорнији део посла. Разлоге за наведени став треба тражити у чињени-
ци да мала и недовољно развијена земља, попут Републике Србије, уколико напра-
ви погрешан избор при селекционисању приоритета, трпи много штетније последи-
це у односу на велике и развијене земље. Примера ради, ако велика земља погреши 
у листи приоритета онда то може значити да је нека инвестиција преурањена или 
закаснела или да је добит нешто мања од очекиване. Међутим, ако мала земља на-
прави погрешан избор приоритета, она ће инвестирати погрешно и направити чист 
губитак дела националног капитала. Стога, полазећи од примарног приоритета са-
држаног у Националној стратегији одрживог развоја за период 2009-2017. и у 
Стратегији националне безбедности, дефинисаног као „чланство Републике Срби-
је у Европској унији“, испитаницима је у истраживању понуђена могућност да иза-
беру између тог приоритета и новог приоритета који је дефинисан као „очување те-
риторијалне целовитости и суверенитета Републике Србије на Косову и Метохији, 

Питање: Шта је, по вашем мишљењу, витални национални интерес у 
Републици Србији? 

Косово и 
Метохија 
као саставни 
део 
Републике 

Економско 
благостање 
стабилност 

Социјална 
стабилност 

48,9 % 

26,3% 
24,8% 

ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Сли ка број 2: Ре зул та ти ис тра жи ва ња о оце ни ви
тал ног на ци о нал ног ин те ре са у Ре пу бли ци Ср би ји

М еђути м,   пор ед јасно г  одређења  наци он алних   вр ед но сти, 
многи дом аћ и теор ети чар и, не без  разло га,  постав ља ју још једно 
с ушт инско  питање  -   шта  је в ит ални с рпски национални  интере с 
д анас?  Н а ово  и друг а значајн а  пи тања  је дн им дело м су добије ни 
 од го вори и то ко м  овог ист ражив ањ а,  н а поме ну то м узорку  ис пи-
таника .  Полаз ећ и  од ре зу л тат а анали зе  с адржај а  Национа лн е стр
ат еги је од рж ивог раз во ја Републике Србиј е з а период 2009 20 17 . 
и сазнањ а  д а с у „супс ти тути“ за  „ на ционалне вре дн ост и и и нте-
ресе“ у  то м док ум е нту  постал и  „п ринцип и  Национа лн е страт ег ије 
одрживог  ра зв ој а“, п итања у ов ом  истражив ању б ил а  су ус ме ре на 
у  правцу д об ијања одг овора  к ој и  се односе на  оцену  ис питан ика  
шта с е  м оже  сматр ат и  виталн им нацио на лни м инт ер есом д ан ас  
у Републиц и  Ср бији. Ч ињ ен ица је д а поме ну та  стратег иј а  не даје  
очекиван е и планиран е е фе кте у п ра кси,  па је пост ојала прет по-
ставк а да б и један  од  разлога  мо гао бит и у  одабра ном вр едносн-
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ом  систему  -  ког а српска на циј а не препознаје и н е прихвата  к ао 
свој,  ил и барем н е  т ре тира као  витал ан и приорите та н.  Стога, 
к ако би с е о бе збедила  ш то  в ећа усре дср еђенос т и спитан ик а  на 
сушти ну пробле ма , пон уђ ен а су само три  мо гу ћа одго вора ,  као на 
 приложеној илу страциј и ( сл ика б рој  2 ).  Дакл е, резул та ти истраж-
ивања  ко ји се  од н осе  на оц ен у  витално г  нац ионал но г инт ер ес а у 
Републиц и  Србији пок аз уј у  да се највећи бр ој  испита ника, тј. 48,9-
% изја снио тако  да  је на  пр вом мес ту  п о значају  - К осово и М ет охи-
ја ка о  саставни д ео Реп ублике Срб ије . На др уг ом  месту је  економс-
ко  бл агостање за  к ој е  се изјаснило  26,3%  испитаника,  а н а тре ће м  
ме сту ј е  као вит ал ни на ци она лни ин тер ес оцењена  социјалн а 
 ста билност, за  к ој у  се изјаснило 24,8% испитаника. 

По ред на ве де ног, при ли ком из ра де мо де ла на ци о нал не стра-
те ги је раз во ја из бор при о ри те та игра зна чај ну уло гу и мо же се 
ре ћи да че сто пред ста вља нај сло же ни ји и нај од го вор ни ји део по-
сла. Раз ло ге за на ве де ни став тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да ма ла 
и не до вољ но раз ви је на зе мља, по пут Ре пу бли ке Ср би је, уко ли ко 
на пра ви по гре шан из бор при се лек ци о ни са њу при о ри те та, тр пи 
мно го штет ни је по сле ди це у од но су на ве ли ке и раз ви је не зе мље. 
При ме ра ра ди, ако ве ли ка зе мља по гре ши у ли сти при о ри те та он да 
то мо же зна чи ти да је не ка ин ве сти ци ја пре у ра ње на или за ка сне-
ла или да је до бит не што ма ња од оче ки ва не. Ме ђу тим, ако ма ла 
зе мља на пра ви по гре шан из бор при о ри те та, она ће ин ве сти ра ти 
по гре шно и на пра ви ти чист гу би так де ла на ци о нал ног ка пи та ла. 
Сто га, по ла зе ћи од при мар ног при о ри те та са др жа ног у На ци о нал
ној стра те ги ји одр жи вог раз во ја за пе ри од 20092017. и у Стра
те ги ји на ци о нал не без бед но сти, де фи ни са ног као „члан ство Ре пу-
бли ке Ср би је у Европ ској уни ји“, ис пи та ни ци ма је у ис тра жи ва њу 
по ну ђе на мо гућ ност да иза бе ру из ме ђу тог при о ри те та и но вог 
при о ри те та ко ји је де фи ни сан као „очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви-
то сти и су ве ре ни те та Ре пу бли ке Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји, по 
це ну не у ла ска у Европ ску уни ју“ и тре ће со лу ци је, тј. да од го во ре 
са „не знам“ (сли ка број 3). Нај ве ћи број ис пи та ни ка, тј. 50% ин-
тер вју и са них, се из ја снио да же ли да са чу ва те ри то ри јал ну це ло ви-
тост, ин те гри тет и су ве ре ни тет др жа ве по це ну не у ла ска Ре пу бли ке 
Ср би је у Европ ску уни ју. Зна чај но ма њи део ис пи та ни ка, тј. 36,4% 
је био за укљу че ње Ср би је у Европ ску уни ју, а не ма ли број ис пи-
та ни ка, њих 13,6% је из ја вио да не зна од го вор на ово пи та ње.17) С 
дру ге стра не, за па жа се да очу ва ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та у Ре пу бли ци Ср би ји, укљу чу ју ћи и очу ва ње Ауто ном-
не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је, као 
пр во ра зред но др жав но, на ци о нал но и по ли тич ко пи та ње - ни је чак 

17)  По ре ђе ња ра ди, пре ма ис тра жи ва њу Бе о град ског цен тра за сеп тем бар
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ни увр ште но на ли сту при о ри те та одр жи вог раз во ја. Сто га, ре зул-
та ти ста во ва и ми шље ња ис пи та ни ка у овом ис тра жи ва њу, упу ћу ју 
на мо гу ћу стра те шку и стра те гиј ску по гре шку и у од ре ђи ва њу при-
о ри те та у На ци о нал ној стра те ги ји одр жи вог раз во ја за пе ри од од 
20092017, јер по ме ну та стра те ги ја ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је 
у Европ ску уни ју тре ти ра као по ли тич ки и стра те гиј ски „при о ри-
тет без ал тер на ти ве“, а не са мо као ва жан спољ но по ли тич ки циљ 
Ре пу бли ке Ср би је. На ве де ни ста во ви ис пи та ни ка, по твр ђе ни су и 
дру гим ис тра жи ва њи ма гра ђа на у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји твр де да 
је број „евро скеп ти ка“ у Ре пу бли ци Ср би ји у по ра сту у 2012. го ди-
ни у о дн осу на п ок аз ат еље из 2011. г од ине.18)

 9

по цену неуласка у Европску унију“ и треће солуције, тј. да одговоре са „не знам“ 
(слика број 3). Највећи број испитаника, тј. 50% интервјуисаних, се изјаснио да же-
ли да сачува територијалну целовитост, интегритет и суверенитет државе по цену 
неуласка Републике Србије у Европску унију. Значајно мањи део испитаника, тј. 
36,4% је био за укључење Србије у Европску унију, а немали број испитаника, њих 
13,6% је изјавио да не зна одговор на ово питање.18 С друге стране, запажа се да 
очување суверенитета и територијалног интегритета у Републици Србији, укључу-
јући и очување Аутономне покрајине Косово и Метохија у саставу Републике Ср-
бије, као прворазредно државно, национално и политичко питање - није чак ни увр-
штено на листу приоритета одрживог развоја. Стога, резултати ставова и мишљења 
испитаника у овом истраживању, упућују на могућу стратешку и стратегијску по-
грешку и у одређивању приоритета у Националној стратегији одрживог развоја за 
период од 2009-2017, јер поменута стратегија интеграцију Републике Србије у 
Европску унију третира као политички и стратегијски „приоритет без алтернативе“, 
а не само као важан спољнополитички циљ Републике Србије. Наведени ставови 
испитаника, потврђени су и другим истраживањима грађана у Републици Србији 
који тврде да је број „евроскептика“ у Републици Србији у порасту у 2012. години 
у односу на показатеље из 2011. године.19 
 

 

 

 

 

 

Слика број 3: Резултати истраживања у овом раду о оцени националних приори-

тета у односу на чланство Републике Србије у Европској унији 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Сумирајући укупне резултате овог истраживања, на основу анализе садржаја  
докумената, а нарочито подузорака од 36 нормативних и 74 стратегијских докуме-
ната, усвојених у периоду од 2000-2010. године у Републици Србији, остало је неја-
сно шта се у поменутим документима подразумева под појмом „национални“ јер се 
у Уставу и стратегијским документима помињу веома различите синтагме појмова, 
као што су: „српски народ, грађани и држава“ или „српски народ и националне ма-
њине“ или „Срби и држављани Републике Србије“ итд. На основу поменуте анали-
зе, али и анализе научних и теоријских радова и анализе геополитичког окружења, 
остаје нејасно зашто Република Србија за коју се у Уставу каже да је чине „припад-
ници српског народа и сви остали грађани Републике Србије“ и да се заснива „на 

                                                 
18 Поређења ради, према истраживању Београдског центра за септембар 
19 Исто као претходно. 

Питање: Шта је, по вашем мишљењу, најважнији национални приоритет 
Републике Србије када је у питању могућност интеграције у ЕУ? 

Да сачува 
територијалну 
целовитост, итегритет 
и суверенитет по цену 
неуласка у ЕУ 

Да се укључи у ЕУ 
из економских, 
политичких и 
безбедносних 
разлога 

Не знам 

50 % 

36.4% 

13.6% 

ОЦЕНА НАЦИОНАЛНИХ ПРИОРИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 
ОДНОСУ НА ЕВРОПСКУ УНИЈУ 

Сли ка број 3: Ре зул та ти ис тра жи ва ња у овом ра
ду о оце ни на ци о нал них при о ри те та у од но су на члан

ство Ре пу бли ке Ср би је у Европ ској уни ји

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА
Су ми ра ју ћи укуп не ре зул та те овог ис тра жи ва ња, на осно ву 

ана ли зе са др жа ја  до ку ме на та, а на ро чи то под у зо ра ка од 36 нор-
ма тив них и 74 стра те гиј ских до ку ме на та, усво је них у пе ри о ду од 
2000-2010. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји, оста ло је не ја сно шта се 

18)  Исто као прет ход но.
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у по ме ну тим до ку мен ти ма под ра зу ме ва под пој мом „на ци о нал-
ни“ јер се у Уста ву и стра те гиј ским до ку мен ти ма по ми њу ве о ма 
раз ли чи те син таг ме пој мо ва, као што су: „срп ски на род, гра ђа ни 
и др жа ва“ или „срп ски на род и на ци о нал не ма њи не“ или „Ср би и 
др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је“ итд. На осно ву по ме ну те ана ли зе, 
али и ана ли зе на уч них и те о риј ских ра до ва и ана ли зе ге о по ли тич-
ког окру же ња, оста је не ја сно за што Ре пу бли ка Ср би ја за ко ју се у 
Уста ву ка же да је чи не „при пад ни ци срп ског на ро да и сви оста ли 
гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је“ и да се за сни ва „на европ ским прин-
ци пи ма и вред но сти ма“19) ни је ис ко ри сти ла пра во да сво је жи те ље 
на зо ве „срп ска на ци ја“, као што су то већ ура ди ле гра ђан ске, де-
мо крат ске и на ци о нал не др жа ве у окру же њу Ре пу бли ке Ср би је и 
у нај ве ћем бро ју зе ма ља За пад не Евро пе. Дру гим ре чи ма, до шло 
се до за кључ ка да је нео п ход но из вр ши ти про ме ну Уста ва на на-
чин ко ји би обез бе дио да се као кон сти ту тив ни еле мент др жа ве 
тре ти ра „срп ска на ци ја“. Та ко ђе, с об зи ром да у прак си Ре пу бли ке 
Ср би је на по сто је на ци о нал на стра те ги ја и на ци о нал на стра те ги ја 
раз во ја, по ла зе ћи од на ве де них са зна ња о вред но сној ори јен та ци ји 
ис пи та ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји, као и ши рих те о риј ских са зна ња 
по треб но је при сту пи ти мо де ло ва њу и из ра ди на ве де них стра те гиј-
ских до ку ме на та у прак си.
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Ма ла по ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1966.
На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја за пе ри од 20092017, Слу жбе ни 

гла сник РС,  Бе о град,  бр. 57/2008.
Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник 
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Resume
Met hod and by using the tec hni que of con tent analysis of the to tal 

sam ple of 516 do cu ments, of which 36 and 74 nor ma ti ve stra te gic do cu
ments adop ted du ring the pe riod from 2000 to 2010. in the Re pu blic of 
Ser bia, as well as the com pa ra ti ve analysis of three key do cu ments: the 
Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia, the Na ti o nal Su sta i na ble De ve
lop ment Stra tegy for the pe riod 20092017. and the Na ti o nal Se cu rity 
Stra tegy of the Re pu blic of Ser bia  it was fo und that the said do cu ments 
in clu de va ri o us fa ci li ti es, the term “na ti o nal”, and that in them sug gest 
dif fe rent va lu es, in te rests and pri o ri ti es of the Re pu blic of Ser bia, who
se va lu a ble con tents do not cor re spond fully .

Com ple men ting the re sults of the se analyzes, met hods and tec
hni qu es for di rect da ta col lec tion we re lar gely ap plied in the re se arch. 
From te sting tec hni que ap plied re se arch in ter vi ew, fa cetofa ce in di vi
dual in ter vi ews ac tu ally mo re of a to tal sam ple of 560 re spon dents, with 
pe o ple of dif fe rent ages, edu ca tion le vels, gen der, na ti o na lity and vre ro
i spo ve sti, who are na ti o nals of the Re pu blic of Ser bia. The ob jec ti ve of 
this tec hni que is to col lect da ta to for mu la te re spon ses to the key is su es 
and di lem mas in this pa per, which are re la ted to the iden ti fi ca tion and 
se lec tion of key na ti o nal va lu es, na ti o nal in te rests and na ti o nal pri o ri ti
es. Ob ta i ning in for ma tion abo ut the va lue ori en ta tion of the po pu la tion 
will be use ful to ser ve as a va lu a ble va lue ori en ta tion of the po pu la tion 
in the fu tu re de sign and mo de ling of na ti o nal stra te gi es and na ti o nal 
de ve lop ment stra te gi es, as men ti o ned stra te gic do cu ments do not exist 
in prac ti ce, Re pu blic of Ser bia.
Кeywords: va lu es, in te rests, pri o ri ti es, stra tegy, na tion, Ser bia, de ve lop ment.

* Овај рад је примљен 30. септембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. новембра 2013. године.
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КРИВИЧНОПРАВOИ
НАЦИОНАЛНАБЕЗБЕДНОСТ

Сажетак
Однајстаријих времена до данас сва кривична законодав

ства,патакоизаконодавствоРепубликеСрбије,међунајзначај
ниједруштвеневредностиидобракојимапружазаштитуубраја
и заштиту националне безбедности. То је и логично јер без оп
станкаинапреткадржавеињенесвеобухватнезаштитеодсвих
обликаповредеиугрожавањапојединацаигрупа,изземљеиино
странства,неманимодерногдемократскогдруштвеногуређења,
нити остваривања основних права и слобода њених грађана. У
КривичномзаконикуРепубликеСрбијепредвиђено јевишеразли
читих кривичнихдела која су управљенанаповреду, поткопава
ње,нарушавањеилиугрожавањеуставногуређењаибезбедности
Србије,какозаконодређујепојамиелементенационалнебезбед
ности.Уовомрадуауторјеанализираоулогу,местоизначајкри
вичногправакојекрозсистемкривичнеодговорностиучинилаца
појединих кривичних дела обезбеди квалитетну, ефикасну и нео
пходнузаштитунајзначајнијихдруштвенихвредностикојечине
саставнидео,сегментнационалнебезбедности.
Кључне речи: кривично право, кривична дела, одговорност, кривичне

санкције,објекатзаштите,националнабезбедност

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Кри вич но пра во се мо же по сма тра ти у дво ја ком сми слу: 1) као 
гра на по зи тив ног пра ва и 2) као гра на прав не на у ке.1) Схва ће но на 
пр ви на чин, кри вич но пра во се де фи ни ше као си стем за кон ских про-
пи са ко ји ма се од ре ђу ју кри вич на де ла, кри вич не санк ци је и усло-
ви за њи хо ву при ме ну пре ма учи ни о ци ма кри вич них де ла у ци љу 
су зби ја ња де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју за шти ће не вред-
но сти2) или је то скуп прав них нор ми ко је од ре ђу ју са др жа је и обим 
овла шће ња др жа ве на ка жња ва ње при че му те мељ на прет по став ка за 
њи хо ву при ме ну пред ста вља људ ско по на ша ње ко је је од ре ђе но као 
кри вич но де ло.3) У овом зна че њу се кри вич но пра во че сто из јед на чу је 
са кри вич ним за ко но дав ством. Дру гим ре чи ма, кри вич но пра во је део 
прав ног по рет ка ко ји про пи су је ко ја се људ ска по на ша ња од ре ђу ју као 
кри вич на де ла и ка ква је прав но ор га ни зо ва на ре ак ци ја пре ма учи ни о-
ци ма та квих де ла.4) Или се кри вич но пра во мо же од ре ди ти као си стем 
про пи са ко ји ма се у јед ној др жа ви од ре ђу је ко ја су по на ша ња кри вич-
на де ла и ко је ка зне и дру ге кри вич не санк ци је и под ко јим усло ви ма 
мо гу би ти при ме ње не пре ма њи хо вим учи ни о ци ма.5) 

1) У прав ној те о ри ји има ми шље ња да се кри вич но пра во мо же схва ти ти у дво ја ком сми-
слу : 1) у су бјек тив ном сми слу као пра во на ка жња ва ње од стра не др жа ве (ius pu ni en di) 
ко је про из и ла зи из пра ва вла сти (ius im pe ri um) и ко је се за сни ва на др жав ној при ну ди и 
2) у објек тив ном сми слу као си стем за кон ских прав них про пи са (З. Сто ја но вић, Кривич
ноправо,Општидео, Бе о град, 2005, стр. 22).

2) У са вре ме ној те о ри ји до ми ни ра ути ли та ри стич ко схва та ње кри вич ног пра ва иако се не 
мо же за не ма ри ти ни ње гов ре три бу тив ни ка рак тер (ко ји се из ра жен кроз на че ла пра вед-
но сти и сра змер но сти ко ја прак тич но по ста вља ју гра ни цу и оквир за ути ли та ри зам). 
То ука зу је на за штит ну функ ци ју кри вич ног пра ва као ње го ву осно ву свр ху, функ ци ју. 
На и ме, циљ је и свр ха по сто ја ња и при ме не кри вич ног пра ва уоп штесу зби ја ње кри-
ми на ли те та. Та ко је ло гич но да се кри вич но пра во оце њу је и вред ну је са аспек та да ли 
уоп ште и у ко јој ме ри, у ком оби му до при но си или мо же до при не ти су зби ја њу, сма ње њу 
или спре ча ва њу кри ми на ли те та. Ра ди се о не га тив ном ути ли та ри зму ко је има за циљ да 
на не се што ма ње не сре ће за љу де, а не што ви ше сре ће. Сма тра се да кри вич но пра во 
ни је по го дан ин стру мент за “про из вод њу сре ће љу ди”. (З. Сто ја но вић, „Тен ден ци је у 
са вре ме ној на у ци кри вич ног пра ва и не ка пи та ња на шег ма те ри јал ног кри вич ног за-
ко но дав ства“, Збор ник ра до ва, Новетенденцијеусавременојнауцикривичногправаи
нашекривичнозаконодавство, Зла ти бор, 2005, стр. 13).

3) П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, За греб, 2004, стр. 1.

4) Г. Мар ја но вик, Македонскокривичноправо,Општдел, Ско пље, 1998, стр. 2.

5) Ж. Хор ва тић, Казненоправо,Опћидио, За греб, 2003, стр. 12. У прав ној те о ри ји по сто-
је и дру га пој мов на де фи ни са ња кри вич ног пра ва, па се кри вич но пра во од ре ђу је и на 
сле де ћи на чин: као си стем прав них пра ви ла ко ји ма се у од ре ђе ној др жа ви за шти ћу ју од-
ре ђе не вред но сти (до бра или ин те ре си) од по на ша ња ко ји ма се те вред но сти по вре ђу ју 
или угро жа ва ју ти ме што се та ква по на ша ња про гла ша ва ју за кри вич на де ла и што се 
про пи су ју кри вич не санк ци је ко је се при ме њу ју пре ма њи хо вим учи ни о ци ма (Б. Зла та-
рић, Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1977, стр. 3); као си стем за кон ских прав них пра-
ви ла ко ја про пи су ју прет по став ке ка жњи во сти и при ме не санк ци ја ко је се мо гу из ре ћи 
учи ни о ци ма кри вич них де ла (П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, оп. цит., стр. 1-2).
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Кри вич но пра во као гра на прав не на у ке, пак пред ста вља си-
сте ма ти зо ва ни скуп зна ња о основ ним пој мо ви ма и ин сти ту ти ма ко ји 
су про пи са ни по зи тив ним кри вич ним за ко но дав ством или је то на у-
ка ко ја про у ча ва по зи тив но кри вич но пра во са ци љем да си сте мат ски 
из ло жи и про ту ма чи ове прав не про пи се и от кри је њи хов сми сао и 
со ци јал ну на ме ну.6)

ПОЈАМИПРЕДМЕТКРИВИЧНОГПРАВА

Из на ве де них де фи ни ци ја про из и ла зи да по јам кри вич ног 
пра ва као гра не по зи тив ног пра ва са др жи ма те ри јал ни и фор мал ни 
еле ме нат. Ма те ри јал ни еле ме нат, од но сно са др жи ну кри вич ног пра-
ва чи ни од ре ђи ва ње кри вич ног де ла и кри вич не санк ци је у ци љу 
оства ре ња за штит не, га ран тив не функ ци је – су зби ја ња кри ми на ли-
те та ко јим се по вре ђу ју или угро жа ва ју за шти ће не дру штве не вред-
но сти.7) Фор мал ни еле ме нат се огле да у чи ње ни ци да кри вич на де ла, 
кри вич не санк ци је и усло ве за њи хо ву при ме ну мо же да од ре ди са мо 
за кон. То ука зу је да је кри вич но пра во за кон ско пра во, од но сно да је 
ње гов основ ни прин цип – прин цип ле га ли те та или за ко ни то сти кри-
вич ног де ла и ка зне (пред ви ђен у чла ну 1. Кри вич ног за ко ни ка8) - КЗ). 
По што је прав ни по ре дак од ре ђен ни зом за ко на ко ји у сво јој укуп-
но сти чи не за ко но дав ство јед не др жа ве, то ce и кри вич но пра во као 
за кон ско пра во мо же по сма тра ти као гра на за ко но дав ства, од но сно 
гра на по зи тив ног пра ва јед не зе мље.

Ма те ри јал на (со ци јал на) ка рак те ри сти ка кри вич ног пра ва 
са сто ји се у ње го вој со ци јал ној функ ци ји – а то је за шти та нај-
зна чај ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти од ре ђе не др жа ве.9) 
Та за шти та се оства ру је про пи си ва њем, из ри ца њем и из вр ше њем 
санк ци ја ко је има ју при нуд ни ка рак тер, а ко је се при ме њу ју пре ма 
учи ни о ци ма кри вич них де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју 
за шти ће не вред но сти. Кри вич но пра во, да кле, про гла ша ва од ре ђе-
на људ ска по на ша ња као кри вич на де ла пред ви ђа ју ћи за њи хо ве 

6) Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2010, стр. 19-20.

7) Д. Јо ва ше вић, „Основ не ка рак те ри сти ке но вог кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср-
би је“, ЗборникПравногфакултетауИсточномСарајеву, Ис точ но Са ра је во, 2006, стр. 
189-209. 

8) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 и 
121/2012. Ви ше : Д. Јо ва ше вић, КривичнизаконикРепубликеСрбијесауводнимкомен
таром, Бе о град, 2007.

9) За да так кри вич ног пра ва је за шти та прав них до ба ра пре ко за шти те основ них, еле мен-
тар них со ци јал но-етич ких вред но сти у окви ру пра вед но сти (H. Wel zel, DasDeutsche
Strafrecht, Ber lin, 1960, стр. 5).
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учи ни о це од ре ђе ну вр сту и ме ру ка зне или дру ге кри вич не санк ци-
је. Из то га про из и ла зи и циљ ове гра не пра ва - ути ца ње на људ ско 
по на ша ње на по сре дан на чин про пи си ва њем за бра ње них и ка жњи-
вих по на ша ња чи ме се ути че да гра ђа ни у по гле ду из бо ра на чи на 
по на ша ња по сту па ју у скла ду са про пи си ма прав ног по рет ка. То 
зна чи да циљ кри вич ног пра ва ни је у са мој при ме ни ка зне (ре пре-
си је) пре ма не по слу шни ма.10)

Ова, је дин стве на фор мал но-ма те ри јал на де фи ни ци ја да је уни-
вер зал ни по јам кри вич ног пра ва, ко ји се за сни ва на оп штим за јед нич-
ким прин ци пи ма, пој мо ви ма и ин сти ту ти ма ко ји од ре ђу ју ка рак тер ове 
гра не пра ва по ко ме се оно раз ли ку је од дру гих гра на прав ног си сте ма. 
Ме ђу тим, кри вич но пра во сва ке по је ди не др жа ве има сво је ка рак те ри-
сти ке ко је су од раз упра во оних дру штве но-еко ном ских и по ли тич ких 
при ли ка и од но са ко ји вла да ју у њој у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. 
Бу ду ћи да кри вич но пра во слу жи као сред ство за за шти ту нај зна чај-
ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти јед не др жа ве, то оно у пр вом 
ре ду за ви си од си сте ма до ба ра и вред но сти ко ји се утвр ђу ју од стра не 
ак ту ел не вла сти у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. Ту се за пра во и на-
ла зи осно ва за раз ли ко ва ње из ме ђу кри вич ног пра ва раз ли чи тих др жа ва, 
од но сно кри вич ног пра ва у ис тој др жа ви у раз ли чи тим вре мен ским пе-
ри о ди ма.

Кри вич но пра во Ре пу бли ке Ср би је је део је дин стве ног прав-
ног си сте ма, али ко је у том си сте му има по се бан за да так - да обез бе ди 
за ко ни ту, ква ли тет ну, ефи ка сну и бла го вре ме ну за шти ту вред но сти, 
до ба ра и ин те ре са пред ви ђе них кри вич ним за ко но дав ством. На осно-
ву на ве де них ка рак те ри сти ка на ше кри вич но пра во се мо же де фи-
ни са ти као си стем за кон ских про пи са ко ји ма се од ре ђу ју кри вич на 
де ла, кри вич не санк ци је и осно ви и усло ви за при ме ну кри вич них 
санк ци ја пре ма учи ни о ци ма кри вич них де ла у ци љу су зби ја ња де ла 
ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју вред но сти за шти ће не кри вич-
ним за ко но дав ством (члан 4. КЗ), а то су чо век и дру ге основ не дру-
штве не вред но сти без пре ци зног на зна че ња у че му се оне са сто је11). 
Кри вич но пра во се, да кле, као гра на по зи тив ног пра ва ба ви од ре-
ђи ва њем кри вич них де ла и кри вич них санк ци ја, као и осно ва и усло-
ва за при ме ну кри вич них санк ци ја пре ма учи ни о ци ма та квих де ла. 
Пре ма то ме, кри вич но де ло и кри вич на санк ци ја, по ја вљу ју се као 
основ ни пој мо ви и ин сти ту ти ко ји ма се ба ви кри вич но пра во, и као 
гра на по зи тив ног пра ва, и као гра на прав не на у ке. Од ре ђи ва њем 

10) Љ. Јо ва но вић, Д. Јо ва ше вић,Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2003, стр. 2-3.

11) Љ. Ла за ре вић, Б. Вуч ко вић, В. Вуч ко вић, КоментарКривичногзаконикаРепубликеЦр
неГоре, Обод, Це ти ње, 2004, стр. 25-26.
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кри вич них де ла, кри вич но пра во шти ти нај зна чај ни је дру штве не 
вред но сти, ме ђу ко је сва ка ко спа да и на ци о нал на без бед ност.

Сред ства за за шти ту тих дру штве них вред но сти од раз ли чи-
тих об ли ка и ви до ва угро жа ва ња и по вре ђи ва ња је су кри вич не санк-
ци је. Кри вич не санк ци је има ју при нуд ни ка рак тер јер се при ме њу ју 
про тив во ље учи ни о ца кри вич ног де ла. Оне се са сто је у огра ни ча-
ва њу или од у зи ма њу учи ни о цу кри вич ног де ла пра ва или сло бо-
да ко је има на осно ву по зи тив них прав них про пи са. Али, да би се 
санк ци ја мо гла при ме ни ти, мо ра ју се утвр ди ти осно ви и усло ви ко ји 
оправ да ва ју ње ну при ме ну. Оту да утвр ђи ва ње осно ва и усло ва за 
при ме ну кри вич не санк ци је, у пр вом ре ду кри ви це, та ко ђе чи ни 
пред мет ре гу ли са ња кри вич ног пра ва. 

НАЗИВКРИВИЧНОГПРАВА

У по гле ду на зи ва ове гра не по зи тив ног пра ва, да нас је уоби-
ча је но у Ре пу бли ци Ср би ји да се она на зи ва кри вич но пра во. Но, 
тај је на зив но ви јег да ту ма. Пр ви пут је овај на зив упо тре бљен тек 
са до но ше њем Кри вич ног за ко ни ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца 1929. го ди не. До та да је у Ср би ји на сна зи био Ка зни-
тељ ни (Кри ми нал ни) за ко ник за Кња жев ну Ср би ју из 1860. го ди-
не. На ба зи ре ше ња из Ка зни тељ ног за ко ни ка, ова се гра на пра ва 
на зи ва ла ка зни тељ но (кри ми нал но) пра во. То је и од го ва ра ло та-
да шњем схва та њу о основ ном, цен трал ном пој му ове гра не пра ва, 
а то је ка зна (пре ма пр вом на зи ву), од но сно кри ми нал но де ло, зло-
чин – лат. crimen (пре ма дру гом на зи ву). Са до но ше њем Кри вич ног 
за ко ни ка као основ ног кри вич но прав ног ак та, и ова гра на пра ва 
до би ја да на шњи на зив кри вич но пра во. У осно ви ово га на зи ва је 
цен трал ни по јам, а то је кри ви ца.12)

У ни зу са вре ме них др жа ва за ову гра ну пра ва је уоби ча јен 
на зив ка зне но пра во (нем. Strafrecht, фра. droit penal, фра. penal
law) или наказателно право (у Бу гар ској). У осно ви свих ових на-
зи ва се на ла зи по јам “ка зне” – лат. poena из че га про из и ла зи да 
је основ ни по јам или ин сти тут у овим прав ним си сте ми ма ка зна 
(иако ка зна ни је је ди на, ни нај број ни ја кри вич на санк ци ја). У од-
но су на ове на зи ве уоби ча је не у са вре ме ним прав ним си сте ми ма, у 
ру ском прав ном си сте му се ова гра на пра ва на зи ва уголовное пра-
во. Овај на зив по ти че од ре чи голова – гла ва, јер се сма тра ло да је 
смрт на ка зна (ка пи тал на ка зна ко јом се од у зи ма жи вот) би ла нај-
зна чај ни ја и нај че шће из ри ца на кри вич на санк ци ја.

12) Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Општидео, оп. цит., стр. 21.
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Но, и у на шем пра ву се по ред тер ми на кри вич но пра во ко-
ри сти и тер мин ка зне но пра во.13) Овај на зив об у хва та све гра не 
пра ва ко је се ба ве јав но прав ним де лик ти ма – кри вич ним де лом, 
при вред ним пре сту пом или пре кр ша јем. Та ко по јам ка зне но пра во 
об у хва та кри вич но, при вред но-пре ступ но (при вред но-ка зне но)14) и 
пре кр шај но (ад ми ни стра тив но ка зне но) пра во.15) 

ФУНКЦИЈАКРИВИЧНОГПРАВА

Основ на функ ци ја (циљ, свр ха, уло га) кри вич ног пра ва као за-
кон ског пра ва је сте оба вља ње за штит не функ ци је,16) од но сно обез-
бе ђе ње за шти те од ре ђе ног дру штва и ње го вих основ них вред но сти 
од кри ми на ли те та17) или да за шти ти за јед нич ки жи вот љу ди у дру-
штву.18) Ње гов је, да кле, за да так да обез бе ди по сто ја ње јед ног дру-
штва,19) али и да омо гу ћи ње гов да љи раз вој.20) Та се за шти та оства ру је 
на дво ја ки на чин: 1) про пи си ва њем ко ја се људ ска по на ша ња сма тра ју 
кри вич ним де ли ма и 2) про пи си ва њем кри вич них санк ци ја и усло ва за 

13)  Ка зне но пра во пред ста вља збир ни по јам за скуп прав них нор ми ко је пред ви ђа ју при-
нуд не ме ре са ци љем за шти те од ре ђе них од но са у дру штву (Г. Мар ја но вик, Македонско
кривичноправо,Општдел, оп. цит. стр. 2) или је то део прав ног си сте ма ко ји са др жи 
про пи се ко ји ма се од ре ђу ју ка жњи ва по на ша ња фи зич ких или прав них ли ца ко ја су због 
њи хо ве не при ла го ђењ но сти за јед нич ком жи во ту, опа сно сти (по ги бељ но сти) за од ре ђе-
но дру штво и до бра у тој за јед ни ци или из дру гих раз ло га не при хва тљи ва па због то га 
не до пу ште на и за бра ње на (Ж. Хор ва тић, Казненоправо,Опћидио, оп.цит. стр. 7).

14)  Ви ше: Д. Јо ва ше вић, Коментарзаконаопривреднимпреступима, Бе о град, 2001; Д. 
Јо ва ше вић, Привреднипреступиупракси–Практикум, Бе о град, 2001.

15)  Ви ше: Ђ. Ђор ђе вић, Прекршајноправо, Бе о град, 2010; П. Ди ми три је вић, Д. Јо ва ше вић, 
Прекршајноправо, Бе о град, 2005; Д. Јо ва ше вић, Прекршајноправо, Ниш, 2012.

16)  К. Пе ро вић, Б. Том ко вић, М. Ан ђе лић, КривичнизаконСРЦрнеГоре,сакоментаром, 
Ти то град, 1982, стр. 45. 

17) Б. Зла та рић, Кривичнизаконикпрактичнојпримјени,Првасвеска,Општидео, За греб, 
1956, стр. 22.

18) П. Но во се лац, Опћидиоказненогправа, оп. цит., стр. 5.

19) За да так је кри вич ног пра ва да одр жа ва дру штве ни по ре дак и сто га је оно јед но од об-
ли ка дру штве ног над зо ра. Оно дру штве ни над зор оства ру је на спе ци фи чан на чин – по-
мо ћу др жав не ре пре си је. Иако је ка жња ва ње учи ни о ца кри вич ног де ла ре ак ци ја на ње-
го во по на ша ње из про шло сти, та кав ре пре си ја ипак ни је свр ха са ма се би, не го слу жи 
и спре ча ва њу бу ду ћих кри вич них де ла. То ука зу је да је кри вич но пра во и пре вен тив не 
при ро де (П. Но во се лац, Опћидиоказненогправа, ибид. стр. 5).

20) У те о ри ји кри вич ног пра ва се мо гу на ћи и та ква схва та ња пре ма ко ји ма кри вич но пра во 
не мо же да иде ис пред ствар но сти те да оно ни је по го дан ин стру мент за “ства ра ње но-
вих вред но сти”, већ је ње гов за да так са мо да за шти ти по сто је ће (З. Сто ја но вић, Тенден
цијеусавременојнауцикривичногправаинекапитањанашегматеријалногкривичног
законодавства, оп. цит., стр. 13).
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њи хо ву при ме ну пре ма учи ни о ци ма та квих по на ша ња.21) То је оп шта и 
за јед нич ка функ ци ја сва ког кри вич ног пра ва, без об зи ра на кон крет-
но дру штво, од но сно др жа ву ко јој слу жи као сред ство за шти те и 
не за ви сно од вре мен ског пе ри о да ње го вог ва же ња. Исто вре ме но 
ту ле жи и основ на раз ли ка из ме ђу кри вич ног пра ва ра зних др жа ва. 
Кри вич но пра во је ин стру мент за за шти ту од ре ђе ног дру штва и си-
сте ма ње го вих за шти ће них вред но сти на од ре ђе ном сте пе ну раз во ја 
и као та кво оно је спе ци фич но јер по се ду је низ ка рак те ри сти ка по 
ко ји ма се раз ли ку је од кри вич ног пра ва сва ке дру ге др жа ве.

Рет ка су кри вич на за ко но дав ства ко ја из ри чи то од ре ђу ју за-
штит ну функ ци ју.22) Та ко у чла ну 2. Кри вич ни за ко ник Ру ске фе-
де ра ци је ис ти че да се ова функ ци ја ис по ља ва у за шти ти од пре-
ступ нич ких на па да пра ва и сло бо да чо ве ка и гра ђа ни на, имо ви не, 
дру штве ног уре ђе ња и дру штве не без бед но сти, ору жа них сна га 
и устав ног уре ђе ња др жа ве, обез бе ђе ње ми ра и без бед но сти чо-
ве чан ства као и спре ча ва ње пре сту па.23) Кри вич ни за ко ник Укра-
ји не24) у чла ну 1. од ре ђу је за да так кри вич ног пра ва као очу ва ње 
дру штве ног си сте ма Укра ји не, ње го вог по ли тич ког и еко ном ског 
си сте ма, имо ви не, лич но сти, сло бо да и пра ва чо ве ка и прав ног по-
рет ка од кри вич них де ла. Бу гар ски Кри вич ни за ко ник25) у чла ну 
1. ка же да је за да так кри вич ног пра ва за шти та лич но сти и пра ва 
гра ђа на и уста вом утвр ђе ног прав ног по рет ка. Кри вич ни за ко ник 

21) За штит на функ ци ја кри вич ног пра ва се оства ру је на ви ше на чи на: 1) од ре ђи ва њем људ-
ских по на ша ња ко ја су кри вич на де ла, 2) про пи си ва њем ка зни и дру гих кри вич них са-
ак ци ја за учи ни о це кри вич них де ла и 3) из ри ца њем кри вич них санк ци ја учи ни о ца кри-
вич них де ла од стра не над ле жних су до ва. Суд ска де лат ност је тран сми си ја, по сред ник
из ме ђу кри вич ног за ко на и ње го вог ци ља (Б. Че јо вић, Кривичноправоусудскојпракси, 
Књигапрва,Општидео, Бе о град, 1985, стр. 2).

22) У са вре ме ној те о ри ји до ми ни ра ути ли та ри стич ко схва та ње кри вич ног пра ва иако се не 
мо же за не ма ри ти ни ње гов ре три бу тив ни ка рак тер (ко ји је из ра жен кроз на че ла пра-
вед но сти и сра змер но сти што прак тич но по ста вља гра ни цу и оквир за ути ли та ри зам). 
То ука зу је на за штит ну функ ци ју кри вич ног пра ва као ње го ву осно ву свр ху, функ ци ју. 
На и ме, циљ је и свр ха по сто ја ња и при ме не кри вич ног пра ва уоп ште су зби ја ње кри ми-
на ли те та. Та ко је ло гич но да се кри вич но пра во оце њу је и вред ну је упра во са аспек та да 
ли уоп ште и у ко јој ме ри, у ком оби му до при но си или мо же до при не ти су зби ја њу, сма-
ње њу или спре ча ва њу кри ми на ли те та. Ра ди се да кле о не га тив ном ути ли та ри зму ко је 
има за циљ да на не се што ма ње не сре ће за љу де, а не што ви ше сре ће. Сма тра се на и ме 
да кри вич но пра во ни је по го дан ин стру мент за “про из вод њу сре ће љу ди”. (З. Сто ја но-
вић, Тенденцијеусавременојнауцикривичногправаинекапитањанашегматеријалног
кривичногзаконодавства, оп. цит., стр. 13).

23) И. Фе до со ва, Т. Ску ра то ва, Уголовниј кодексРоссијскојфедерацији, Га рант, Мо сква, 
2005, стр. 20.

24) М. И. Кор жан скиј, ПопуларнијкоментарКриминалногокодексу, На у ко ва дум ка, Ки ев, 
1997, стр. 7-8. 

25) Наказателенкодексспосоченистаретекстовенаизмененитечленове, Нор ма, Па ра-
лакс, Со фи ја, 1998, стр. 8.
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НР Ки не у чла ну 2. од ре ђу је да је за да так кри вич ног пра ва да при-
ме њу је ка зне у бор би про тив кри ми нал них ака та у ци љу за шти те 
на ци о нал не без бед но сти и по ли тич ке вла сти, на род не де мо кра ти је 
и со ци јал ног си сте ма, сво ји не, гра ђан ских, де мо крат ских и дру гих 
људ ских пра ва, одр жа ва ње со ци јал ног и еко ном ског ре да и мир ног 
раз во ја со ци ја ли стич ког си сте ма.26) Пре ма чла ну 1. Кри вич ног за-
ко ни ка Бе ло ру си је27) свр ха кри вич ног за ко ни ка је за шти та жи во та 
и здра вља љу ди, њи хо вих сло бо да и пра ва, осно ва дру штве ног, др-
жав ног и јав ног ин те ре са, сво ји не, жи вот не сре ди не и прав ног по-
рет ка од кри вич них де ла. Функ ци ја кри вич ног пра ва Бо сне и Хер-
це го ви не28) је оси гу ра ње и за шти та лич них сло бо да и пра ва чо ве ка 
те за шти та дру гих пра ва и дру штве них вред но сти ко је су за јем че не 
и за шти ће не Уста вом Бо сне и Хер це го ви не и ме ђу на род ним пра-
вом (члан 2. КЗ БИХ, члан 3. КЗ ФБИХ и члан 3. КЗ БД БИХ), 
од но сно пре ма чла ну 1. КЗ Ре пу бли ке Срп ске за шти та основ них 
пра ва и сло бо да чо ве ка и гра ђа ни на као и дру гих основ них ин ди-
ви ду ал них и оп штих вред но сти ко је уста но вља ва и јем чи прав ни 
по ре дак.

На сли чан на чин за шти ту чо ве ка и дру гих основ них вред но-
сти као основ за штит не функ ци је на шег кри вич ног пра ва про пи су-
је члан 3. Кри вич ног за ко ни ка. Да кле, кри вич но пра во има за циљ 
оства ре ње дво ја ке функ ци је: 1) за шти та и обез бе ђе ње нај зна чај ни-
јих дру штве них до ба ра и вред но сти од њи хо вог по вре ђи ва ња или 
угро жа ва ња вр ше њем кри вич них де ла од стра не по је ди на ца или 
гру па, да кле очу ва ње по сто је ћих од но са што пред ста вља ста тич ку 
функ ци ју и 2) пра ће ње ди на ми ке и раз во ја дру штве них од но са и 
уче ство ва ње у њи хо вом ме ња њу, уна пре ђи ва њу и за шти ти. То је 
ди на мич ка функ ци ја кри вич ног пра ва.29) 

За штит на функ ци ја кри вич ног пра ва30) ни је пот пу на и све о-
бу хват на, већ је на про тив де ли мич на и пар ци јал на. На и ме, кри вич но 
пра во не шти ти сва до бра и вред но сти у јед ном дру штву, већ са мо она 
ко ја су нај ва жни ја за по је дин ца као чо ве ка и гра ђа ни на и дру штво 

26) C.D. Pagleе, ChineseCriminalLaw, Pe king, 1998. go di ne, стр. 2.

27) CriminalcodeoftheRepublicofBelarus, Of fi cial text, Minsk, 2000, str.1.

28) Б. Пе тро вић, Д. Јо ва ше вић, Кривично(Казнено)правоБоснеиХерцеговине,Опћидио, 
Са ра је во, 2005, стр. 18-19.

29) З. Сто ја но вић, „Ге не рал на пре вен ци ја и за штит на функ ци ја кри вич ног пра ва“, Анали
ПравногфакултетауБеограду, Бе о град, бр. 1-2/1994, стр. 220-229.

30) О функ ци ји кри вич не нор ме ви ше у де лу: М. Ми лу ти но вић,Криминалнаполитика, Бе-
о град, 1984, стр. 197-208; М. Ђор ђе вић, Проблемиказненеполитикесудова, Бе о град, 
1973, стр. 7-24. 
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као за јед ни цу љу ди.31) Дру гим ре чи ма, шти те се до бра и вред но сти без 
ко јих не би би ло мо гу ће по сто ја ње и раз вој ни чо ве ка ни од ре ђе ног 
дру штва као по себ не људ ске за јед ни це. У по гле ду ове за шти те раз ли-
ку ју се две вр сте вред но сти: 1) дру штве не вред но сти и до бра до чи јег 
је очу ва ња од ре ђе ној дру штве ној за јед ни ци (од но сно вла да ју ћој струк-
ту ри) на ро чи то ста ло и 2) дру штве не вред но сти и до бра ко ја има ју 
уни вер зал ни, оп ште ци ви ли за циј ски зна чај, ко ја се да кле шти те у свим 
дру штви ма и свим пе ри о ди ма раз во ја без об зи ра на об лик дру штве не 
ор га ни за ци је. Али, чак ни овим до бри ма и вред но сти ма кри вич но пра-
во не пру жа пот пу ну, већ не пот пу ну и пар ци јал ну за шти ту, тј. за шти ту 
ко ја има фраг мен тар ни ка рак тер.32) Оно се огра ни ча ва на за шти ту 
ових до ба ра и вред но сти са мо од од ре ђе них на па да у ви ду по вре-
ђи ва ња и угро жа ва ња ко ја су за ко ном про пи са на као кри вич на де ла. 
Ова ко од ре ђе на за штит на функ ци ја кри вич ном пра ву да је ути ли-
та ри стич ки ка рак тер. 

Ова ква де ли мич на, фраг мен тар на за шти та је не са мо оправ-
да на, већ и је ди но мо гу ћа, јер би све о бу хват на и то тал на за шти та 
до ве ла до не га ци је сло бо де и оне мо гу ћа ва ња ње ног раз во ја, као 
и раз во ја дру штва у це ли ни, што би зна чи ло не га ци ју свр хе за-
шти те.33) За шти та ових дру штве них вред но сти не оства ру је се са-
мо пу тем кри вич ног пра ва, већ и пу тем дру гих гра на пра ва, тј. це лим 
прав ним си сте мом при че му ова за шти та има оп шти ји и при мар ни 
ка рак тер за раз ли ку од кри вич но прав не за шти те ко ја има спе ци јал-
ни, се кун дар ни, суб си ди јар ни ка рак тер. Ме ха ни зам кри вич но прав-
не за шти те од ре ђе них дру штве них вред но сти сту па у деј ство тек ка да 
се утвр ди да је ме ха ни зам за шти те не ке дру ге гра не пра ва не до во љан 
да обез бе ди очу ва ње тих до ба ра или вред но сти. У том сми слу се 

31) У те о ри ји не ма је дин стве ног ста ва о то ме ко јим прав ним до бри ма тре ба да ти пред ност 
у по гле ду кри вич но прав не за шти те. По зна то је на и ме да пре те ра на кри вич но прав на за-
шти та оп штих до ба ра (нпр. др жа ве) мо же да угро зи основ на пра ва и сло бо де чо ве ка. 
Та ко ђе ни је оправ дан ни крај ње ин ди ви ду а ли стич ки зах тев да се на пр вом ме сту шти те 
основ на људ ска пра ва. По треб но је про на ћи склад у по гле ду за шти те ових до ба ра та ко 
да се шти те она оп шта до бра ко ја су у функ ци ји оства ри ва ња основ них до ба ра (др жа ва, 
при вре да, пра во су ђе), па се чак ис ти че да је за шти та оп штих до ба ра ле ги тим на са мо 
он да и у оној ме ри ако та ква оп шта до бра слу же чо ве ку (З. Сто ја но вић, Тенденцијеу
савременојнауцикривичногправаинекапитањанашегматеријалногкривичногзако
нодавства, оп. цит., стр. 16). 

32) Љ. Не шић, Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 1991, стр. 10-11. 

33) Љ. Јо ва но вић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Општидео, оп. цит., стр. 4-6.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.155178.

164

оно по ја вљу је као ul ti ma ra tio прав ног по рет ка,34) као ње гов по след-
њи и нај ва жни ји чу вар.35)

Иако се кри вич но прав на за шти та дру штве них вред но сти36) 
оства ру је углав ном кроз ка зну као нај ва жни ју кри вич ну санк ци ју 
услед че га јој се да је ре пре сив ни, ре три бу тив ни ка рак тер, она се не 
оства ру је са мо кроз ре три бу ци ју и од ма зду, већ исто та ко и кроз пре-
вен ци ју (спре ча ва ње) вр ше ња кри вич них де ла.37) Шта ви ше циљ је кри-
вич ног пра ва да вас пит но ути че на по на ша ње љу ди (кроз ја ча ње мо ра ла 
и учвр шћи ва ње оба ве зе по што ва ња за ко на) ка ко би се они уз др жа ли од 
кр ше ња про пи са и по на ша ња ко ја су про тив прав на и у за ко ну од ре ђе на 
као кри вич на де ла. Та ко дру штво пу тем кри вич ног пра ва из ра жа ва сво је 
оче ки ва ње да ће се ње го ви чла но ви уз др жа ти од вр ше ња кри вич них де ла. 
То ука зу је да при мар ни циљ кри вич ног пра ва ни је при ме на кри вич них 
санк ци ја – да кле ре пре си ја, већ се оно за сни ва на прет по став ци да ве ћи на 
гра ђа на не ће вр ши ти кри вич на де ла.38)

Функ ци ја на шег кри вич ног пра ва је за шти та нај зна чај ни јих 
дру штве них до ба ра и вред но сти “за шти ће них” кри вич ним за ко но-

34) Кри ми нал но по ли тич ки по сма тра но по треб но је на ћи пра ву ме ру из ме ђу нео п ход не и 
ну жне ре пре си је и оно га што пред ста вља пре те ра но за ди ра ње у сфе ру по је дин ца што и 
за дру штво у це ли ни има не га тив не по сле ди це. За штит ну и га ран тив ну функ ци ју тре ба 
до ве сти у ме ђу соб ни склад. Или ути ли та ри стич ки при ступ тре ба огра ни чи ти на че ли ма 
пра вед но сти и сра змер но сти. Иако је до ста ра ши ре но схва та ње да упра во ре три бу ти-
ви зам во ди пре те ра но стро гим ка зна ма, ипак ве ћу опа сност у том по гле ду пред ста вља 
ути ли та рит зам. На и ме, пре те ра но ко ри шће ње кри вич но прав не ре пре си је је не са мо 
бес ко ри сно и штет но, већ је и симп том озбиљ них сла бо сти јед ног дру штва (З. Сто ја но-
вић, Тенденцијеусавременојнауцикривичногправаинекапитањанашегматеријалног
кривичногзаконодавства, оп. цит., стр. 15).

35) Ф. Ба чић, Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1978, стр. 2-13; Б. Зла та рић, Кривичнопра
во,Првисвезак, За греб, 1970, стр. 73-79; Ж. Хор ва тић, Кривичноправо,Опћидио, оп. 
цит., стр. 31-32.

36) М. Ђор ђе вић, Ђ. Ђор ђе вић,Кривичноправо, Бе о град, 2010, стр. 26-27.

37) Ре пре сив ни ка рак тер кри вич ног пра ва мо же да до ве де и до од ре ђе не од бој но сти пре ма 
овој гра ни пра ва, до схва та ња да је ба вље ње кри вич ним пра вом за пра во кон зер ва тив-
на де лат ност не до стој на сло бо до љу би вог по је дин ца и бор ца за но ве вред но сти. Но, то 
је по гре шно схва та ње. Ти ме што ка жња ва де ли квен та и на тај на чин огра ни ча ва ње-
го ва пра ва, кри вич но пра во ујед но омо гу ће ва по што ва ње људ ских пра ва ствар них и 
по тен ци јал них жр та ва кри вич ног де ла, али и омо гу ћу је њи хов сло бо дан раз ви так (П. 
Но во се лац, Опћидиоказненогправа, оп.цит.,стр. 5). У прав ној те о ри ји се мо же на ћи и 
схва та ње пре ма ко ме кри вич но пра во сло бо ду не са мо огра ни ча ва, већ и ства ра. На и ме, 
ка жња ва ју ћи де ли квен та, кри вич но пра во се су прот ста вља на си љу и дру гим об ли ци ма 
са мо во ље по је дин ца чи ме се омо гу ћа ва оства ре ње пра вед но сти (Jescheck, We i gend, Le
hrbuchdesStraftrechts, AllgemeinerTeil, 5. Aufla ge, Ber lin, 1996, str. 3). 

38)  З. Сто ја но вић, Кривичноправо,Општидео, оп. цит., стр. 22.
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дав ством.39) Ова се за шти та оства ру је на спе ци фи чан на чин.40) На-
и ме, кри вич но пра во не ре гу ли ше дру штве не од но се не по сред но, 
тј. оно не про пи су је пра ви ла по на ша ња, већ од ре ђу је санк ци је за 
не по што ва ње по сто је ћих дру штве них, а пре све га прав них пра ви ла 
по на ша ња.41) Дру гим ре чи ма, за шти та на ве де них вред но сти оства ру је 
се на тај на чин што се од ре ђу ју људ ска по на ша ња ко ја пред ста вља ју кри-
вич на де ла и што се за та ква по на ша ња про пи су ју кри вич не санк-
ци је пре ма њи хо вим учи ни о ци ма у ци љу су зби ја ња кри ми на ли те та. Да-
кле, кри вич но прав на за шти та оства ру је се post factum, он да ка да 
је за шти ће но до бро већ оште ће но или угро же но. Због те чи ње ни це 
из гле да да за штит на функ ци ја, ко ја се нај че шће оства ру је при ме ном ка-
зне, има чи сто ре пре сив ни ка рак тер. Кроз ка зну се, по ред ре пре си је, 
оства ру је и пре вен ци ја (ин ди ви ду ал на и ге не рал на).

Због по себ ног зна ча ја кри вич ног пра ва за очу ва ње и за шти ту 
на ци о нал не без бед но сти, по треб но је ука за ти на од нос из ме ђу кри-
вич ног и устав ног пра ва ко је утвр ђу је осно ве на ци о нал не без бед-
но сти. Од нос из ме ђу ове две гра не по зи тив ног пра ва42) про из и ла зи 
из од но са ко ји по сто ји из ме ђу Кри вич ног за ко ни ка и Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је. У прав ним си сте ми ма др жа ва где је устав ни акт основ-
ни пи са ни за кон, сви за ко ни мо ра ју про из и ла зи ти из ње га, тј. мо ра ју 
би ти из гра ђи ва ни на на че ли ма ко ја су про кла мо ва на у ње му. Устав 

39)  Ка да се го во ри о за шти ти ној функ ци ји кри вич ног пра ва у пра ви план се по ста вља про-
блем од ре ђи а ња са др жи не оп штег за штит ног објек та. Основ но је пи та ње да ли у људ-
ским пра ви ма тре ба ви де ти основ ни ори јен тир кри вич но прав не за шти те. Да ли тре ба 
те жи ти то ме да кри вич но пра во шти ти са мо основ на људ ска пра ва и са мо она оп шта 
до бра ко ја су у функ ци ји оства ри ва ња људ ских пра ва. За то се и по ста вља пи та ње шта 
се у ства ри шти ти кри вич ним пра вом. На и ме, кри вич но пра во мо же да шти ти са мо оно 
што по сто ји, па сто га тре ба од у ста ти од те жње да се шти те не ка иде ал на, за ми шље на, 
де кла ра тив но по ста вље на пра ва чо ве ка од но сно не ке ап стракт не и пра зне пој мов не ка-
те го ри је. То зна чи да кри вич но пра во шти ти са мо она људ ска пра ва ко ја за и ста по сто је 
у јед ном дру штву као по зи тив но вред но ва не да то сти (З. Сто ја но вић, „Ју го сло вен ско 
кри вич но за ко но дав ство у функ ци ји за шти те људ ских пра ва“, Збор ник ра до ва, Југосло
венскокривичнозаконодавствоислободеиправачовекаиграђанина, Бе о град, 2001, 
стр. 13).

40)  У прав ној те о ри ји се мо гу на ћи и дру га чи ја схва та ња о функ ци ји кри вич ног пра ва. 
Та ко се ис ти че со ци јал но-етич ка, уме сто ути ли та ри стич ке функ ци је кри вич ног пра ва. 
На и ме, за да так је кри вич ног пра ва не за шти та ак ту ел них прав них до ба ра, јер кри вич но 
пра во иона ко на сце ну сту па тек ка да су ова до бра по вре ђе на, не го по што ва ње со ци јал-
но-етич ких вред но сти у рад ња ма по је ди на ца у дру штву. Ка жња ва њем за кри вич на де ла 
ко ји ма се по вре ђу ју људ ска до бра, за пра во се об ли ку је со ци јал но-етич ки суд гра ђа на 
и ја ча њи хо ва вер ност, ода ност по што ва њу пра ва. На тај на чин оно по сред но шти ти 
људ ска пра ва јер ако се гра ђа ни бу ду по на ша ли у скла ду са пра вом, он да не ће ни би ти 
по вре де ових до ба ра (Wel zel, DasDeutscheStrafrecht, 11. Aufla ge, Ber lin, 1969. go di ne, 
str. 2). Ово се уче ње на ла зи у би ти, у су шти ни “су бјек тив ног си сте ма кри вич ног пра ва” 
(Ф. Ба чић, Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1986, стр. 6).

41)  Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, Бе о град, 2002, стр. 18-19. 

42)  Ви ше: Р. Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Бе о град, 1995, Д. Сто ја-
но вић, Уставноправо, Ниш, 2005.
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Ре пу бли ке Ср би је43) као основ ни за кон од ре ђу ју осно ве дру штве ног, 
еко ном ског, по ли тич ког и др жав ног уре ђе ња – да кле сег мен те си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти, утвр ђу ју и га ран ту ју пра ва и сло бо де гра ђа на, 
про кла му ју прин ци пе устав но сти и за ко ни то сти, на че ла ра да су до ва и 
ту жи ла штва, као и оба вља ња дру гих јав них функ ци ја.

Но, Устав Ре пу бли ке Ср би је у дру гом де лу под на зи вом: “Људ ска 
и ма њин ска пра ва и сло бо де” (чл. 18 – 81.) са др жи ви ше основ них прин-
ци па кри вич ног пра ва, као и устав не га ран ци је у ве зи са за шти том 
сло бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на (прав на си гур ност у ка зне ном пра-
ву). Устав да ље про пи су је да ли це мо же би ти ли ше но сло бо де на 
осно ву од лу ке су да са мо у слу ча је ви ма ко ји су утвр ђе ни за ко ном, да 
се кри вич на де ла и кри вич не санк ци је мо гу од ре ди ти са мо за ко ном, да 
ни ко не мо же би ти ка жњен за кри вич но де ло пре не го што је оно би ло 
пред ви ђе но за ко ном као ка жњи во де ло и за ко је ни је би ла пред ви ђе на 
кри вич на санк ци ја (на че ло за ко ни то сти кри вич ног де ла и ка зне). Устав 
да ље пред ви ђа и низ ка жњи вих рад њи ко ја уства ри пред ста вља ју по-
себ на кри вич на де ла про тив сло бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на. 

Пре ма то ме, устав но пра во је из вор но пра во за кри вич но 
пра во. Оно по ста вља осно ве ка зне не по ли ти ке и од ре ђу је за шти ће не 
вред но сти. Кри вич но пра во оства ру је за шти ту тих вред но сти од ре-
ђи ва њем кри вич них де ла и санк ци ја. На тај на чин кри вич но пра во 
се по ја вљу је као сред ство за за шти ту устав ног по рет ка и без бед но сти 
Ср би је. Устав но пра во са др жи пре те жно де кла ра тив не нор ме чи ја се 
оба ве зност оства ру је по ли тич ким сред стви ма и нор ма ма дру гих гра на 
пра ва, док кри вич но пра во са др жи им пе ра тив не нор ме чи ја се оба-
ве зност обез бе ђу је при ме ном санк ци је.

ПРИНЦИПИКРИВИЧНОГПРАВА

Као са мо стал на и ори ги нал на гра на пра ва у прав ном си сте-
му Ре пу бли ке Ср би је, на ста ло од нај ста ри јих вре ме на па ра лел но 
са на стан ком др жа ве (мно го ра ни је не го дру ге гра не пра ва), кри-
вич но пра во по чи ва на ни зу прин ци па (ру ко вод них на че ла) ко-
ја су му спе ци фич на и нео дво ји ва од ње го ве при ро де, ка рак те ра 
и функ ци је. Рет ки су кри вич ни за ко ни ко ји из ри чи то у за кон ски 
текст уно се основ не прин ци пе као што је то учи нио Кри вич ни за-
ко ник Ру ске фе де ра ци је у чл. 3-7. ко ји из ри чи то на бра ја прин ци пе: 
1) за ко ни то сти, 2) јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном, 3) кри ви це, 4) 

43)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 98/2006.
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пра вед но сти и 5) ху ма но сти.44) На сли чан на чин и Кри вич ни за ко-
ник Аустри је45) у чла ну 1. од ре ђу је да не ма кри вич ног де ла ни ка-
зне без за ко на (прин цип за ко ни то сти), од но сно у чла ну 4. да не ма 
ка зне без кри ви це (прин цип кри ви це). Нај че шће за ко ни (као што 
то чи ни Кри вич ни за ко ник Ср би је) са др же прин цип за ко ни то сти 
кри вич ног де ла и ка зне (члан 1. КЗ), од но сно прин цип кри ви це 
(члан 2. КЗ), те прин цип ле ги ти ми те та (члан 3. КЗ) ко јим се по-
ста вља ју основ и гра ни це кри вич но прав не при ну де у ме ри у ко јој 
је то ну жно за су зби ја ње де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју 
вред но сти за шти ће не кри вич ним  за ко но дав ством.46)

Ипак ту ма че њем од ред би Кри вич ног за ко ни ка Ср би је47) мо-
же мо за кљу чи ти да на ше кри вич но пра во по чи ва на сле де ћим 
прин ци пи ма48): за ко ни то сти, ле ги тим но сти, кри ви це, јед на ко сти, 
ху ма но сти, сра змер но сти и пра вед но сти. 

1) Прин цип  за ко ни то сти49) ни је са мо основ ни прин цип кри-
вич ног пра ва, већ пред ста вља и је дан од устав них по сту ла та.50) На 
ње гов зна чај ука зу је чи ње ни ца да је од ре ђен чла ном 1. КЗ  пре-
ма ко ме ни ко ме не мо же би ти из ре че на ка зна или дру га кри вич на 
санк ци ја за де ло ко је пре не го што је би ло учи ње но за ко ном ни је 
би ло од ре ђе но као кри вич но де ло, ни ти му се мо же из ре ћи ка зна 
или дру га кри вич на санк ци ја ко ја за ко ном ни је би ла про пи са на 
пре не го што је кри вич но де ло учи ње но. Нај че шће се овај прин цип 
стан дард но из ра жа ва мак си мом: nul lum cri men, nul la po e na, si ne le-
ge (кри вич ног де ла ни ка зне не ма без за ко на). У осно ви овог прин-
ци па се на ла зи оства ре ње га ран тив не (за штит не) функ ци је кри вич-
ног пра ва при че му се га ран ту је за шти та сло бо да и пра ва учи ни о цу 
кри вич ног де ла чи ме се по ста вља ефи ка сна бра на ар би трер но сти, 
са мо во љи и евен ту ал ним зло у по тре ба ма ор га на кри вич не ре пре си-

44)  И. Фе до со ва, Т. Ску ра то ва,УголовнијкодексРоссијскојфедерации, оп, цит., стр. 20-21.

45)  E. Fo reg ger, E. Se ri ni,StrafgesetzbuchStGB, 9. Aufla ge, Wi en, 1989, str. 11 i 14.

46)  Б. Че јо вић, „Основ ни прин ци пи кри вич ног за ко но дав ства Ср би је и Цр не Го ре“, Збор-
ник ра до ва, Казнено законодавство: прогресивна или регресивна решења, Бе о град, 
2005, стр. 77-95.

47)  Ж. Хор ва тић, Новохрватскоказненоправо, За греб, 1997, стр. 156-164. 

48)  З. Сто ја но вић, Кривичноправо,Општидео, оп.цит. стр. 38-45; Д. Јо ва ше вић, Кривично
право,Општидео, оп. цит., стр. 30-32.

49)  Г. Мар ја но вик, Македонскокривичноправо,Општдел, оп. цит., стр. 38-46.

50)  Пред ви ђен у чла ну 7. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло-
бо да (Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре, број 9/2003 и 5/2005) пре ма ко ме ни ко се не 
мо же сма тра ти кри вим за кри вич но де ло чи ње њем или не чи ње њем ко је у вре ме ка да је 
из вр ше но ни је пред ста вља ло кри вич но де ло по уну тарш њем или ме ђу на род ном пра-
ву или у чла ну 34. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је (СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 
98/2006) под на зи вом “прав на си гур ност у ка зне ном пра ву”.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.155178.

168

је.51) У те о ри ји се ис ти че да прин цип за ко ни то сти има ви ше стру ко 
деј ство52) та ко да он: 1) ис кљу чу је при ме ну не пи са ног (оби чај ног) 
пра ва, 2) за бра њу је ре тро ак тив ну (про врат ну) при ме ну за ко на на 
слу ча је ве ко ји су се де си ли пре ње го вог сту па ња на сна гу (при че-
му овај прин цип тр пи од ре ђе не из у зет ке у слу ча ју при ме не нај бла-
жег за ко на), 3) про пи су је нор ме ко ји ма се од ре ђу ју обе леж ја би ћа 
кри вич них де ла ја сно, кон крет но и пре ци зно ка ко би се не дво сми-
сле но мо гло за кљу чи ти у ко јим слу ча је ви ма по сто ји и ко је кри-
вич но де ло и 4) ис кљу чу је ства ра ње кри вич но прав не нор ме пу тем 
ана ло ги је. 

2) Прин цип ле ги тим но сти зна чи да је при ме на кри вич них 
санк ци ја пре ма учи ни о ци ма кри вич них де ла оправ да на, при хва-
тљи ва и ну жна. Овај прин цип по ста вља осно ве и гра ни це кри вич-
но прав не при ну де (ре пре си је) или пред ста вља кри ми нал но по ли-
тич ко оправ да ње, али и огра ни че ње те при ну де.53) Он је од ре ђен 
у чла ну 2. КЗ. Пре ма овом за кон ском ре ше њу за шти та чо ве ка и 
дру гих основ них дру штве них вред но сти пред ста вља основ и гра-
ни це за од ре ђи ва ње кри вич них де ла, про пи си ва ње кри вич них 
санк ци ја и њи хо ву при ме ну у ме ри у ко јој је то ну жно за су зби-
ја ње тих де ла.54) То зна чи да је кри вич но пра во по след ње, крај ње, 
од сут но сред ство55) у за шти ти нај зна чај ни јих дру штве них до ба ра и 
вред но сти ко је сту па у деј ство тек ка да и уко ли ко дру ге прав не (и 
ван прав не ме ре нпр. мо рал не при ро де) не мо гу да да ју ре зул тат и 

51)  С. Франк, „Зна че ње на че ла за ко ни то сти у кри вич ном за ко ни ку“, ЗборникПравногфа
култетауЗагребу, За греб, 1948, стр. 231-242; Ф. Ба чић, „Кри вич но пра во су ђе – устав-
ност и за ко ни тост“, Нашазаконитост, За греб, бр. 11-12/1987, стр. 199-237; Н. Ср зен-
тић, „Прин ци пи кри вич ног за ко но дав ства – осно ва за од ре ђи ва ње кри вич не ре пре си је“, 
ГодишњакПравногфакултетауСарајеву, Са ра је во, бр. 36/1988, стр. 278-281.

52)  З. Сто ја но вић, Кривичноправо,Општидео, оп. цит., стр. 40.

53)  З. Сто ја но вић, „Ју го сло вен ско кри вич но за ко но дав ство у функ ци ји за шти те људ ских 
пра ва“, Збор ник ра до ва, Југословенскокривичнозаконодавствоислободеиправачове
каиграђанина, Бе о град, 2001, стр. 11.

54)  З. Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, Бе о град, 2002, стр. 19.

55)  Са вре ме но кри вич но пра во и по ред на сто ја ња да из сво је при ме не ис кљу чи или све де 
на ми ни мум при нуд не ме ре, ипак мо ра да им при да од ре ђе ни зна чај. Та ну жност про из-
и ла зи из при ро де и функ ци је са мог кри вич ног пра ва. Да кле, не ма ди ле ме да кри вич но 
пра во мо ра да се ко ри сти при ну дом. Пи та ње се у те о ри ји, али и прак си по ста вља у ве зи 
са од ре ђи ва њем гра ни ца од но сно у ко јој се ме ри мо же кре та ти при ме на та кве при ну де. 
То у пр вом ре ду за ви си од по тре ба кри ми нал не по ли ти ке, ста ња дру штве но-еко ном-
ских и по ли тич ких од но са, али и дру гих окол но сти со ци јал не или еко ном ске при ро де, 
кул ту ре, тра ди ци је, схва та ња мо ра ла, оби ма, ди на ми ке и струк ту ре кри ми на ли те та итд. 
Дру штво има пра во да ка зни сва ко ли це ко је сво јом рад њом пре кр ши нор ме прав ног по-
рет ка (пра ви ла дру штве ног по на ша ња), али ра ди очу ва ња основ них пра ва и сло бо да чо-
ве ка тре ба да се огра ни чи у при ме ни при ну де пре ма чо ве ку са мо док је та ква дру штве на 
по тре ба за при ну дом нео п ход на. Ова кав став не не ги ра кри вич но прав ну ре пре си ју ни ти 
оту пљу је ње ну оштри ну у окви ру ра ци о нал не и дру штве ним по тре ба ма од го ва ра ју ће 
зо не ка жњи во сти (Б. Че јо вић, Кривичноправоусудскојпракси, оп.цит. стр. 4).
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оства ре ефи ка сну, ква ли тет ну и бла го вре ме ну за шти ту тих вред но-
сти. Из то га упра во про из и ла зи суп си ди јар ни, ак це сор ни ка рак тер 
кри вич ног пра ва у си сте му нор ми прав ног по рет ка.

3) Прин цип кри ви це пред ста ва ља те ко ви ну са вре ме ног кри-
вич ног пра ва. Он се на ла зи у осно ви су бјек тив не кри вич не од го-
вор но сти,56) па је из ри чи то пред ви ђен у чла ну 2. КЗ пре ма ко ме 
не ме ка зне или ме ре упо зо ре ња без кри ви це.57) То зна чи да се ове 
кри вич не санк ци је мо гу из ре ћи са мо учи ни о цу кри вич ног де ла ко-
ји је “крив” за учи ње но де ло, ко ји да кле по се ду је од ре ђе на пси хич-
ка свој ства (ура чу љи вост) и од ре ђе ни пси хич ки од нос (из ра жен у 
уми шља ју или не ха ту, те све сти или ду жно сти и мо гућ но сти по-
сто ја ња све сти о за бра ње но сти) пре ма учи ње ном кри вич ном де-
лу.58) Кри ви ца учи ни о ца мо ра да по сто ји у вре ме из вр ше ња кри вич-
ног де ла и она се мо ра утвр ди ти у кри вич ном по ступ ку (кри ви ца 
не сме да оста не у сум њи). Прин цип кри ви це има дво ја ко деј ство: 
1) учи ни лац од го ва ра за сво је по на ша ње са мо ако је крив и 2) учи-
ни лац од го ва ра са мо за сво је по на ша ње, а не за по на ша ње дру гих 
ли ца (што ука зу је да је ис кљу че на ко лек тив на од го вор ност у са вре-
ме ном кри вич ном пра ву). Ово дру го деј ство је ре ла тив ног ка рак те-
ра бу ду ћи да са вре ме на кри вич на за ко но дав ства по зна ју из у зет ке 
од ова ко схва ће не кри ви це: нпр. код кри вич них де ла ко ја су учи ње-
на пу тем штам пе или дру гих сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, код 
кри вич не од го вор но сти прав них  ли ца59) или код ко манд не (ста ре-
шин ске, за по вед не) од го вор но сти60) или од го вор но сти за “за јед нич-
ки зло чи нач ки по ду хват”.

4) Прин цип јед на ко сти гра ђа на зна чи да се за кон јед на ко 
при ме њу је на све гра ђа не у слу ча ју кр ше ња нор ми прав ног по рет-
ка. Низ про пи са до ма ћег (члан 21. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је), али 

56)  Кри вич но пра во је гра на пра ва ко ја се у ве ли кој ме ри за сни ва на су бјек тив ном. Упра во 
се су бјек тив ни суп страт – кри ви ца, уну тра шње пси хич ко ста ње учи ни о ца кри вич ног 
де ла ис по ља ва кроз ње го во по на ша ње ко је је у за ко ну пред ви ђе но као кри вич но де ло. 
Из то га се из вла чи за кљу чак да ли је учи ни лац мо гао и дру га чи је да по сту пи не го што 
је ствар но по сту пио у кон крет ном слу ча ју ка да је оства рио по сле ди цу кри вич ног де ла 
у спољ ном све ту, од но сно да ли је он мо гао да из бег не из вр ше ње кри вич ног де ла те да 
ли му се оно мо же при пи са ти ((З. Сто ја но вић, Тенденцијеусавременојнауцикривичног
праваинекапитањанашегматеријалногкривичногзаконодавства, оп. цит.,стр. 17). 

57)  Д. Јо ва ше вић, „Кри ви ца у но вом Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср би је“, ГласникАК
Војводине, Но ви Сад, бр. 9/2006, стр. 475-507.

58)  Д. Јо ва ше вић, Б. Пе тро вић, „Но ви кон цепт кри ви це у кри вич ном пра ву Ре пу бли ке Ср-
би је“, ЗборникПравногфакултетауНишу, Ниш, бр. 47/2006, стр. 33-61.

59)  Д. Јо ва ше вић, Б. Пе тро вић, „Кри вич на од го вор ност прав них ли ца у са вре ме ном кри-
вич ном пра ву“, Збор ник ра до ва, Изградњаправног системаРепубликеСрбије, Ниш, 
2007, стр. 179-194.

60)  Д. Јо ва ше вић, Међународнокривичноправо, Ниш, 2011, стр. 61-62.
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и ме ђу на род ног пра ва (Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да у чла ну 14.) за бра њу је дис кри ми на ци-
ју по би ло ком осно ву. То зна чи да је по ло жај свих гра ђа на јед нак 
пред за ко ном у ве зи са њи хо вом од го вор но шћу за по на ша ња ко-
ји ма су оства ре на кри вич на де ла. Или дру гим ре чи ма кри вич ни 
суд мо ра да по сту па на исто ве тан на чин пре ма сва ком учи ни о цу 
кри вич ног де ла. 

5) Прин цип ху ма но сти про жи ма це ло куп ни прав ни си стем 
на ше зе мље. Он се у кри вич ном пра ву ја вља у два ви да: 1) за штит-
на (га ран тив на) функ ци ја кри вич ног пра ва је ху ма ни стич ког ка-
рак те ра јер се њи ме шти те чо век и дру ге основ не вред но сти. Та 
за шти та чо ве ка, ње го вих до ба ра и вред но сти (сло бо да и пра ва) се 
на ла зи у осно ви при ме не кри вич ног пра ва и 2) ху ма ни ка рак тер у 
по сту па њу пре ма учи ни о цу кри вич ног де ла у то ку кри вич ног по-
ступ ка, од но сно у то ку из вр ше ња из ре че них  кри вич них санк ци-
ја. Учи ни о цу кри вич ног де ла се од у зи ма ју или огра ни ча ва ју са мо 
сло бо де и пра ва у оној ме ри, оби му и тра ја њу ко ли ко је то ну жно 
за оства ре ње свр хе кри вич них  санк ци ја уоп ште, од но сно сва ке по-
је ди не санк ци је.

6) Прин ци пи сра змер но сти и пра вед но сти про из и ла зе из 
ути ли та ри стич ког ка рак те ра кри вич ног пра ва. Пред ви ђа ју ћи си-
стем кри вич них санк ци ја, про пи са но је да суд те санк ци је при-
ме њу је, од ме ра ва при ла го ђа ва ју ћи их кон крет ном учи ни о цу, за-
ко ном про пи са ној ка зни, свр си ка жња ва ња и има ју ћи у ви ду све 
олак ша ва ју ће и оте жа ва ју ће окол но сти.61) То зна чи да ка зна (као 
нај зна чај ни ја кри вич на санк ци ја) мо ра би ти ин ди ви ду а ли зи ра на, 
при ла го ђе на те жи ни учи ње ног кри вич ног  де ла и лич но сти ње го-
вог учи ни о ца (сте пе ну ње го ве кри ви це) што ука зу је на сра змер-
ност при ме не кри вич них санк ци ја. У ве зи са овим прин ци пом је и 
прин цип ин ди ви ду а ли за ци је ка зне (при ли ком про пи си ва ња, из ри-
ца ња и из вр ше ња). Пра вед ност се на ла зи у осно ви при ме не свих 
кри вич них санк ци ја. Пра вед но је пре ма учи ни о цу кри вич ног де ла 
из ре ћи ка зну због кр ше ња нор ми прав ног по рет ка. Прин цип пра-
вед но сти по ти че из пра ва на пра вич но су ђе ње (члан 6. Европ ске 
кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да) и има 
дво ја ки ка рак тер: 1) јед на кост свих пред за ко ном и 2) пра вед ност 
ка зне или дру ге  кри вич не санк ци је. 

61)  Д. Јо ва ше вић, „Зна чај олак ша ва ју ћих и оте жа ва ју ћих окол но сти при од ме ра ва њу ка зне 
у кри вич ном пра ву“, Правнамисао, Са ра је во, бр. 1-2/2005, стр. 14-31.
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КРИВИЧНОПРАВОИНАЦИО
НАЛНАБЕЗБЕДНОСТ

Ка да се раз ма тра уло га и ме сто кри вич ног пра ва у из град-
њи, обез бе ђе њу и за шти ти на ци о нал не без бед но сти уоп ште у са-
вре ме ним прав ним си сте ми ма, па та ко и у Ср би ји, од по себ ног је 
зна ча ја ана ли за основ них ка рак те ри сти ка кри вич них де ла ко ји ма 
се за пра во по вре ђу је или угро жа ва на ци о нал на без бед ност. Овај 
си стем “по ли тич ких” кри вич них де ла је у Кри вич ном за ко ни ку 
Ср би је пред ви ђен у гла ви два де сет осмој под на зи вом: “Кри вич на 
де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ср би је” и са др жи ви-
ше кри вич них де ла пред ви ђе них у чл. 305-321.

Ова кри вич на де ла су усме ре на на угро жа ва ње, под ри ва ње, 
по вре ду или угро жа ва ње нај зна чај ни јих вред но сти на ко ји ма се 
за сни ва дру штве но и др жав но уре ђе ње и по ли тич ки и еко ном ски 
си стем на ше др жа ве. Те основ не вред но сти ко је су утвр ђе не Уста-
вом Ре пу бли ке Ср би је62) је су: др жав но и дру штве но уре ђе ње, еко-
ном ски и по ли тич ки си стем, ор га ни за ци ја др жав не вла сти и без-
бед ност др жа ве ко ја укљу чу је њен су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни 
ин те гри тет. Сто га се она на зи ва ју “по ли тич ка кри вич на де ла” чи ји 
је на ста нак уско по ве зан са на стан ком др жа ве и пра ва уоп ште и 
по тре бом за шти те ње них нај зна чај ни јих до ба ра и вред но сти. Од 
њих се раз ли ку ју кла сич на или оп шта кри вич на де ла. По де ла кри-
вич них де ла на по ли тич ка (ево лу тив на) и кла сич на (ата ви стич ка) 
је из вр ше на пре ма њи хо вој при ро ди, а она има осно ву у при род-
но прав ној те о ри ји Ху га Гро ци ју са. Ова по де ла има и прак ти чан 
зна чај јер за учи ни о це по ли тич ких кри вич них де ла ни је мо гу ћа 
екс тра ди ци ја стра ним суд ским ор га ни ма ра ди во ђе ња кри вич ног 
по ступ ка, од но сно ра ди из вр ше ња из ре че них ка зни. 

По ли тич ка кри вич на де ла63) су се по ја ви ла ра но и спа да ју у 
ред нај ста ри јих кри вич них де ла. Ме ња ли су се об ли ци вла да ви не 
и по ли тич ки си сте ми, ме ња ла се и са др жи на ових де ла, њи хо ви 
об ли ци и ви до ви ис по ља ва ња, али не и њи хов ка рак тер на па да на 
кон крет но дру штве но и др жав но уре ђе ње. С об зи ром на то да су 
ова кри вич на де ла усме ре на на по вре ду, под ри ва ње или пот ко па ва-
ње нај зна чај ни јих дру штве них вред но сти за чи ју за шти ту и обез бе-
ђе ње је на ро чи то за ин те ре со ва на по ли тич ка власт, она се на ла зе у 
свим кри вич ним за ко ни ма, нај че шће на пр вом ме сту и сма тра ју се 
нај те жим кри вич ним де ли ма за ко ја се пред ви ђа ју и нај те же ка зне. 

62)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 98/2006.

63)  Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, оп. цит., стр. 247-369.
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Ова кри вич на де ла су до фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је сма тра-
на као по себ на вр ста де ли ка та за ко ја су ва жи ла по себ на пра ви ла о 
кри вич ној од го вор но сти и ка жња ва њу њи хо вих учи ни ла ца. Ка зне 
за учи ни о це ових де ла би ле су су ро ве и не чо веч не. И у са вре ме-
ном кри вич ном пра ву по сто је та ква за ко но дав ства ко ја из два ја ју 
ову гру пу кри вич них де ла од оста лих, и то та ко што их пред ви ђа ју 
у по себ ним за ко ни ма64) или што за њи хо ве учи ни о це пред ви ђа ју 
по себ на пра ви ла о кри вич ној од го вор но сти и ка жња ва њу или што 
се ства ра ју по себ ни су до ви за су ђе ње учи ни о ци ма ових де ла.

На ше кри вич но за ко но дав ство сма тра да кри вич на де ла про-
тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ср би је чи не је дин стве ну гру-
пу де ла ко ји ма се пру жа за шти та: дру штве но-по ли тич ком уре ђе-
њу, по ли тич ком и еко ном ском си сте му, об ли ку по ли тич ке вла сти 
и ор га ни за ци ји и по ло жа ју нај ви ших др жав них ор га на, те спољ ној 
и уну тра шњој без бед но сти др жа ве, су ве ре ни те ту и те ри то ри јал-
ном ин те гри те ту. Све ове вред но сти су та ко ме ђу соб но по ве за не да 
пред ста вља ју не де љи ву це ли ну као објект за шти те. Ова кри вич на 
де ла пред ста вља ју, да кле, по ли тич ка кри вич на де ла. Њи хов по ли-
тич ки ка рак тер од ре ђу ју два еле мен та: 1) за штит ни објект про тив 
ко га су усме ре на и 2) по бу да (мо тив) због ко јих се вр ше. За штит ни 
објект код ових кри вич них де ла је сте дру штве но и др жав но уре ђе-
ње Ср би је и ње на без бед ност. Мо тив на па да на ове вред но сти је сте 
на ме ра угро жа ва ња устав ног уре ђе ња или без бед но сти др жа ве. За 
по сто ја ње нај ве ћег бро ја ових кри вич них де ла је од зна ча ја да је 
њи хо ва рад ња из вр ше ња пред у зе та од стра не ли ца ко ји у мо мен-
ту пред у зи ма ња рад ње по сту па са ова квом на ме ром, без об зи ра да 
ли је та на ме ра у кон крет ном слу ча ју и оства ре на. По сто ја ње ове 
на ме ре на стра ни учи ни о ца у вре ме пред у зи ма ња рад ње из вр ше-
ња ука зу је и на об лик кри ви це са ко јим по сту па учи ни лац, а то је 
ди рект ни уми шљај.

Сфе ра ка жњи вих де лат но сти је код ових кри вич них де ла по-
ста вље на ши ре не го код оста лих, кла сич них кри вич них де ла. Та ко, 
по ред за ко ном тач но од ре ђе не де лат но сти у сми слу рад ње из вр ше-
ња, свр ше но де ло по сто ји и у слу ча ју са мог за по чи ња ња ове рад-
ње. То зна чи да је по ку шај код нај ве ћег бро ја ових кри вич них де ла 
из јед на чен са свр ше ним де лом. Та ква су де ла код ко јих се рад ња 
са сто ји у “по ку ша ју” да се др жа ва до ве де у по ло жај пот чи ње но сти 
или за ви сно сти (члан 305. КЗ) или “по ку ша ју” да се от це пи део 
те ри то ри је др жа ве (члан 307. КЗ) или “по ку ша ју” да се про ме ни 
устав но уре ђе ње (члан 308. КЗ). За по сто ја ње не ких од ових де ла 

64)  Та ко је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји у при ме ни био по се бан За кон о за шти ти јав не без бед-
но сти и по рет ка у др жа ви из 1921, по зна ти ји као “Об зна на”.
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је по треб но да је рад ња из вр ше ња пред у зе та на од ре ђе ни на чин : 1) 
упо тре бом си ле (ап со лут ном или ком пул зив ном), 2) прет њом упо-
тре бе си ле и 3) на про тив у ста ван на чин. То зна чи да је на чин из-
вр ше ња рад ње еле ме нат би ћа ових кри вич них де ла ко ји мо ра би ти 
об у хва ћен уми шља јем учи ни о ца.

Иако Кри вич ни за ко ник не по зна је при прем не рад ње као ста-
ди јум, фа зу у из вр ше њу кри вич ног де ла (као оп шти ин сти тут кри-
вич ног пра ва), ипак и он ни је мо гао да из бег не да од ре ђе не при-
прем не рад ње ко је су упра вље не на ства ра ње усло ва и по год но сти 
да се из вр ше по ли тич ка кри вич на де ла оста ну не ка жње не. Та ко је у 
овом слу ча ју ка жња ва ње за при прем не рад ње, усло вље но зна ча јем 
објек та за шти те. На и ме, за шти та дру штве но-еко ном ског, по ли тич-
ког и др жав ног уре ђе ња и очу ва ње без бед но сти др жа ве у це ли ни 
или по је ди ног ње ног де ла, зах те ва да бу ду ин кри ми ни са не све оне 
де лат но сти ко је ре ал но и не по сред но, бли ско и ствар но мо гу угро-
зи ти ове за шти ће не вред но сти. Ве ли ки број та квих де лат но сти има 
ка рак тер при прем них рад њи, ко је су уда ље не од не по сред не рад ње 
из вр ше ња, али ко је омо гу ћу ју ње но из вр ше ње уоп ште или из вр-
ше ње на лак ши, бр жи, јед но став ни ји и ефи ка сни ји на чин. Та ко је 
у чла ну 320. КЗ пред ви ђе но по себ но кри вич но де ло под на зи вом: 
“При пре ма ње де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ре пу-
бли ке Ср би је” ко је се са сто ји у пред у зи ма њу при прем них рад њи за 
из вр ше ње за ко ном тач но на ве де них по ли тич ких кри вич них де ла. 

При то ме је сам за ко но да вац од ре дио да се као при прем не 
рад ње сма тра ју:65) 1) на ба вља ње или оспо со бља ва ње сред ста ва 
за из вр ше ње кри вич ног де ла, 2) от кла ња ње пре пре ка за из вр ше-
ње кри вич ног де ла, 3) до го ва ра ње, пла ни ра ње или ор га ни зо ва ње 
са дру ги ма из вр ше ња кри вич ног де ла и 4) дру ге рад ње ко ји ма се 
ства ра ју усло ви за не по сред но из вр ше ње кри вич ног де ла. Пр ве 
три при прем не рад ње су од ре ђе не тач но по на зи ву, при ро ди и са-
др жи ни де лат но сти, док је у че твр том слу ча ју за ко но да вац упо тре-
био уоп ште ну фор му ла ци ју за од ре ђи ва ње при прем них рад њи. Но, 
при прем не рад ње су као по себ но кри вич но де ло пред ви ђе не и у 
од ред би чла на 319. КЗ под на зи вом “Удру жи ва ње ра ди про тив у-
став не де лат но сти” где се при прем не де лат но сти са сто је у ства-
ра њу гру пе или ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе за вр ше ње по ли-
тич ких кри вич них де ла где по сто ји свр ше но кри вич но де ло без 
об зи ра да ли је не ко кри вич но де ло у са ста ву гру пе из вр ше но или 
по ку ша но.66)  

65)  Д. Јо ва ше вић, В. Ика но вић, КривичноправоРепубликеСрпске,Посебнидео, Ба ња Лу-
ка, 2012, стр. 218-221.

66)  В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2010, стр. 213-216.
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Код нај ве ћег бро ја ових кри вич них де ла по сле ди ца се са-
сто ји у угро жа ва њу устав ног уре ђе ња или без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је. Та опа сност се нај че шће ја вља у ви ду ап стракт не опа сно-
сти, а ре ђе као кон крет на опа сност. По сле ди ца по вре де се из у зет но 
рет ко ја вља са мо код не ких кри вич них де ла: уби ство пред став ни ка 
нај ви ших др жав них ор га на (члан 310. КЗ) или по вре да те ри то ри-
јал ног су ве ре ни те та (члан 318. КЗ). У слу ча ју да је услед пред у зе те 
рад ње из вр ше ња основ ног по ли тич ког кри вич ног де ла на сту пи ла 
те жа по сле ди ца у ви ду по вре де ве ћег оби ма и ин тен зи те та, или је 
пак рад ња из вр ше ња основ ног де ла пред у зе та под на ро чи то оте-
жа ва ју ћим окол но сти ма ко је ука зу ју на ве ћи сте пен те жи не и опа-
сно сти, та да основ но кри вич но де ло до би ја те жу ква ли фи ка ци ју 
и пре ра ста у те шко де ло про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти 
Ср би је (члан 321. КЗ). 

За не ка по ли тич ка кри вич на де ла од зна ча ја је вре ме пред у-
зи ма ња рад ње из вр ше ња. Ако је рад ња из вр ше ња тих кри вич них 
де ла пред у зе та у вре ме рат ног или ван ред ног ста ња или за вре ме 
ору жа ног су ко ба, по сто ји те шко де ло про тив устав ног уре ђе ња и 
без бед но сти Ср би је за ко је је за кон про пи сао по о штре но ка жња-
ва ње – ка зну за тво ра нај ма ње де сет го ди на или за твор од три де-
сет до че тр де сет го ди на. То зна чи да је вре ме из вр ше ња ових де ла 
ква ли фи ка тор на окол ност. У по гле ду кри ви це ова кри вич на де ла 
мо гу би ти из вр ше на са мо са уми шља јем. То је нај че шће ди рект ни 
уми шљај ко ји ка рак те ри ше на ме ра угро жа ва ња устав ног уре ђе ња 
или без бед но сти др жа ве. Из у зе так по сто ји са мо код кри вич ног де-
ла ода ва ња др жав не тај не (члан 316. КЗ) ко је мо же би ти учи ње но и 
из не ха та. Из вр ши лац ових кри вич них де ла мо же би ти сва ко ли це. 
Но, са мо гра ђа нин Ср би је (до ма ћи др жа вља нин) мо же би ти учи ни-
лац кри вич ног де ла при зна ва ња ка пи ту ла ци је или оку па ци је (члан 
306. КЗ). Код кри вич ног де ла ода ва ња др жав не тај не (члан 316. 
став 1. КЗ) као учи ни лац де ла се мо же ја ви ти са мо ли це ко ме је др-
жав на тај на по ве ре на у слу жби или уоп ште на ра ду. У по гле ду про-
стор ног ва же ња кри вич ног за ко на, код ових кри вич них де ла (осим 
за де ло из чла на 317. КЗ – иза зи ва ње на ци о нал не, ра сне и вер ске 
мр жње и не тр пе љи во сти), као основ ни прин цип се у сми слу чла на 
7. КЗ ја вља ре ал ни или за штит ни прин цип).  

ЗАКЉУЧАК

Из на ве де них из ла га ња про из и ла зи да по јам кри вич ног пра ва 
као гра не по зи тив ног пра ва тре ба све о бу хват но од ре ди ти на ба зи 
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је дин ства ма те ри јал ног и фор мал ног еле мен та. Ма те ри јал ни еле ме-
нат, од но сно са др жи ну кри вич ног пра ва чи ни од ре ђи ва ње кри вич-
ног де ла и кри вич не санк ци је у ци љу оства ре ња за штит не, га ран-
тив не функ ци је – су зби ја ња кри ми на ли те та ко јим се по вре ђу ју или 
угро жа ва ју за шти ће не дру штве не вред но сти. Фор мал ни еле ме нат се 
огле да у то ме што се и кри вич на де ла и кри вич не санк ци је, као и 
усло ви за њи хо ву при ме ну мо гу од ре ђи ва ти са мо за ко ном. То ука зу-
је да је кри вич но пра во за кон ско пра во, од но сно да је ње гов основ ни 
прин цип – прин цип ле га ли те та или за ко ни то сти кри вич ног де ла и 
ка зне. По што је прав ни по ре дак од ре ђен ни зом за ко на ко ји у сво јој 
укуп но сти чи не за ко но дав ство јед не др жа ве, то ce и кри вич но пра во 
као за кон ско пра во мо же по сма тра ти као гра на за ко но дав ства, од но-
сно гра на по зи тив ног пра ва јед не зе мље.

Ма те ри јал на (со ци јал на) ка рак те ри сти ка кри вич ног пра ва 
са сто ји се у ње го вој со ци јал ној функ ци ји – а то је за шти та нај-
зна чај ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти од ре ђе не др жа ве. Та 
за шти та се оства ру је про пи си ва њем, из ри ца њем и из вр ше њем 
санк ци ја ко је има ју при нуд ни ка рак тер, а ко је се при ме њу ју пре ма 
учи ни о ци ма кри вич них де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју 
за шти ће не вред но сти. Кри вич но пра во, да кле, про гла ша ва од ре ђе-
на људ ска по на ша ња као кри вич на де ла пред ви ђа ју ћи за њи хо ве 
учи ни о це од ре ђе ну вр сту и ме ру ка зне или дру ге кри вич не санк ци-
је. То ука зу је на ути ли та ри стич ки ка рак тер ове гра не пра ва ко јој се 
че сто при го ва ра и њен ре пре сив ни, при нуд ни ка рак тер. 

Ипак као циљ ове гра не пра ва се ја вља, по ред ка жња ва ња 
учи ни ла ца кри вич них де ла ра ди за шти те нај зна чај ни јих дру штве-
них до ба ра и вред но сти и ути ца ње на људ ско по на ша ње на по сре-
дан на чин про пи си ва њем за бра ње них и ка жњи вих по на ша ња чи ме 
се ути че на гра ђа не у по гле ду њи хо вог из бо ра на чи на по на ша ња у 
скла ду са про пи си ма прав ног по рет ка или пак про тив ње га. То зна-
чи да циљ кри вич ног пра ва ни је у са мој при ме ни ка зне пре ма не-
по слу шни ма. Као са мо стал на и ори ги нал на гра на пра ва у прав ном 
си сте му Ре пу бли ке Ср би је, на ста ло од нај ста ри јих вре ме на па ра-
лел но са на стан ком др жа ве (мно го ра ни је не го дру ге гра не пра ва) 
кри вич но пра во по чи ва на ни зу прин ци па (ру ко вод них на че ла) ко ја 
су му спе ци фич на, и нео дво ји ва од ње го ве прир по де, ка рак те ра и 
функ ци је. Та ко се као основ ни прин ци пи на шег кри вич ног пра ва 
по ред за ко ном из ри чи то про пи са них: прин ци па за ко ни то сти, ле ги-
ти ми те та и кри ви це, ја вља ју и прин ци пи: јед на ко сти, ху ма но сти, 
сра змер но сти и пра вед но сти. 

Сви ови прин ци пи у свом је дин ству тре ба, из ме ђу оста лог, 
да обез бе де и ефи ка сну, ква ли тет ну и бла го вре ме ну за шти ту по је-
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ди них вред но сти ко је ула зе у по јам на ци о нал не без бед но сти. Та ко 
су у Ср би ји кри вич на де ла ко ји ма се шти ти на ци о нал на без бед-
ност пред ви ђе на као “по ли тич ка кри вич на де ла” у по себ ној гла ви 
Кри вич ног за ко ни ка ко ји ма се шти ти дво ја ки скуп вред но сти: 1) 
устав но уре ђе ње и 2) без бед ност Ср би је. Ове вред но сти се шти те 
про пи си ва њем ни за кри вич них де ла за чи је су учи ни о це пред ви ђе-
не стро ге ка зне. То је и ло гич но јер се ра ди о нај те жим кри вич ним 
де ли ма ко ја су упра вље на на по вре ду или угро жа ва ње нај зна чај ни-
јих дру штве них до ба ра и вред но сти.  

ЛИТЕРАТУРА

Ба чић, Ф., Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1978. 
Ба чић, Ф., Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1986.
CriminalcodeoftheRepublicofBelarus, Officialtext, Minsk, 2000. 
Че јо вић, Б., Кривичноправоусудскојпракси,Књигапрва,Општидео, Бе о-

град, 1985. 
Ди ми три је вић, П., Јо ва ше вић, Д., Прекршајноправо, Бе о град, 2005.
Ђор ђе вић, Ђ., Прекршајноправо, Бе о град, 2010. 
Ђор ђе вић, М., Проблемиказненеполитикесудова, Бе о град, 1973. 
Ђор ђе вић, М., Ђор ђе вић, Ђ., Кривичноправо, Бе о град, 2010. 
Ђур ђић, В., Јо ва ше вић, Д., Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2010. 
Фе до со ва, И., Ску ра то ва, Т., УголовнијкодексРоссијскојфедерацији, Мо сква, 

2005. 
Fo reg ger, E., Se ri ni, Е., StrafgesetzbuchStGB, 9. Aufla ge, Wi en, 1989. 
Хор ва тић, Ж., Новохрватскоказненоправо, За греб, 1997. 
Хор ва тић, Ж., Казненоправо,Опћидио, За греб, 2003.
Јescheck, We i gend, LehrbuchdesStraftrechts,AllgemeinerTeil, 5. Aufla ge, Ber-

lin, 1996.
Јо ва но вић, Љ., Јо ва ше вић, Д., Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2003. 
Јо ва ше вић, Д., Коментарзаконаопривреднимпреступима, Бе о град, 2001. 
Јо ва ше вић, Д., Привреднипреступиупракси–Практикум, Бе о град, 2001. 
Јо ва ше вић, Д., КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, Бе о град, 2002.
Јо ва ше вић, Д., КривичнизаконикРепубликеСрбијесауводнимкоментаром,  

Бе о град, 2007. 
Јо ва ше вић, Д., Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2010. 
Јо ва ше вић, Д., Међународнокривичноправо, Ниш, 2011. 
Јо ва ше вић, Д., Прекршајноправо, Ниш, 2012.
Jовашевић, Д., Ика но вић, В., КривичноправоРепубликеСрпске,Посебнидео, 

Ба ња Лу ка, 2012. 
Кор жан скиј, М.И., ПопуларнијкоментарКриминалногокодексу, Ки ев, 1997. 
Ла за ре вић, Љ., Вуч ко вић, Б., Вуч ко вић, В., КоментарКривичногзаконикаРе

публикеЦрнеГоре, Це ти ње, 2004. 



Проф.дрДраганЈовашевић КРИВИЧНОПРАВOИНАЦИОНАЛНА...

177

Мар ја но вик, Г., Македонскокривичноправо,Општидел, Ско пље, 1998. 
Мар ко вић, Р., Уставноправоиполитичкеинституције, Бе о град, 1995. 
Ми лу ти но вић, М., Криминалнаполитика, Бе о град, 1984. 
Наказателенкодексспосоченистаретекстовенаизмененитечленове, Па-

ра лакс, Со фи ја, 1998. 
Не шић, Љ., Кривичноправо, Општидео, Бе о град, 1991. 
Но во се лец, П., Опћидиоказненогправа, За греб, 2004. 
Pagleе, C.D., ChineseCriminalLaw, Pe king, 1998. 
Пе ро вић, К., Том ко вић, Б., Ан ђе лић, М., Кривични законСРЦрнеГоре, са

коментаром, Ти то град, 1982. 
Пе тро вић, Б., Јо ва ше вић, Д., Кривично(Казнено)правоБоснеиХерцеговине,

Опћидио, Са ра је во, 2005. 
Сто ја но вић, Д., Уставноправо, Ниш, 2005.
Сто ја но вић, З., КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, Бе о град, 2002. 
Сто ја но вић, З., Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2005. 
Зла та рић, Б., Кривични законикпрактичној примјени,Прва свеска,Општи

део, За греб, 1956. 
Зла та рић, Б., Кривичноправо,Првисвезак, За греб, 1970.
Зла та рић, Б., Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1977. 
Wel zel, DasDeutscheStrafrecht, 11. Aufla ge, Ber lin, 1969. 

Resume
Theconceptofcriminallawshouldbecomprehensivelydefined

onthebasisofunificationofmaterialandformalelement.Definingofa
criminalactandrespectivesanctionisamaterialelement.Itsfunction
isprotective,oneofaguarantor–thesuppressionofcrimewhichen
dangersbasicvaluesofasociety.Formalelementisreflectedinthefact
thatonlyalawcandeterminewhatacriminalactisandwhatasan
ctionis.Thus,basicprincipleofcriminallawistheprincipleoflegality.
Legalsystemisdefinedbyanumberoflaws,thusthecriminallawisa
branchofapositivelawofonestate.

Material(social)characteristicofacriminallawisinitssocial
function, i.e. inprotectionofmost important social valuesof society
andthestate.Thisprotectionispursuedthroughprescription,imposi
tionandenforcementofsanctionstowardstheperpetratorsofcriminal
acts.Inthisregard,criminallawdeclarescertainwaysofconductas
criminal,providingsanctionsfortheperpetrators.Thisisaclearsign
ofanutilitaristcharacterofthisbranchoflaw.

Theaimof thecriminal law isnotpunishment itself.Criminal
law isbasedonanumberof specificprinciples: legality, legitimacy,
guilt,equality,humanity,proportionalityandjustice.Theseprinciples
aresettoprovideefficient,qualityandtimelyprotectionofcertainva
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lues(oneofthesevaluesisnationalsecurity).InSerbia,criminalacts
sanctionedinthedefenseofnationalsecurityarelabeledas„political
criminalacts“,especiallyintheCriminallawchaptersprotectingthe
followingvalues:constitutionalorganizationandsecurityoftheRepu
blicofSerbia.Theseactsaregenerallyaimedattheviolationofmost
importantvaluesofthesociety.
Keywords:criminallaw,criminalacts,responsibility,criminalsanctions,ob

jectsofprotection,nationalsecurity

* Овај рад је примљен 15. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. новембра 2013. године.
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