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де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“. (149057Д) фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства 
за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Jе дан од нај ја сни јих об ли ка по ло жа ја без бед но сти у си сте му дру-
штве них од но са ма ни фе сту је се у по сто ја њу си сте ма на ци о нал-

не без бед но сти. По зна то је да је де мо кра ти ја при сут на у оним си-
сте ми ма у ко ји ма вла да ја сна су пре ма ци ја по ли ти ке над си сте мом 
без бед но сти, пре ци зни је ре че но, над су бјек ти ма си сте ма без бед-
но сти. Уко ли ко је реч, на при мер, о вој ној или по ли циј ској др жа ви 
он да су из са мог на зи ва ја сни уло га и по ло жај по ли ци је и вој ске 
у си сте му дру штве них од но са. У та ко уре ђе ним уну тра шњим др-
жав ним од но си ма не мо же се го во ри ти о де мо крат ској др жа ви. По-
ли циј ска или вој на др жа ва пред ста вља по сво јој су шти ни не га ци ју 
де мо кра ти је.

Ме ђу тим, уко ли ко је реч о др жав ној по ли ци ји или вој сци не 
мо же мо твр ди ти да је она га рант оп стан ка др жа ве. У свр ху пра-
вил ног раз у ме ва ња на ве де ног про бле ма из гра ђен је по се бан ка-
те го ри јал но-пој мов ни апа рат, по се бан ин стру мен та риј. Кла сич ни 
ли бе ра ли зам ко ји је на стао у САД-у и у уче њи ма не ких иде о ло га 
Фран цу ске ре во лу ци је, у вој сци ви ди ин сти ту ци ју ко ја, пре све га, 
пре ти сло бо ди и де мо кра ти ји. Прак тич ни по сту лат ово га схва та-
ња је сте: со ци јал на и по ли тич ка изо ла ци ја су бје ка та без бед но сти, 
мак си мал но сма ње ње вој ног бу џе та и бро ја про фе си о нал них вој-
них ли ца., од но сно гра ђан ске ми ли ци је. 

На на уч но-те о риј ском пла ну Х. Спен сер кон ци пи ра ди хо том-
ну по де лу дру штва на ми ли та ри стич ка и ин ду стриј ска. Основ ни 
прин цип  ор га ни за ци је ми ли та ри стич ких је сте при ну да, а ин ду-
стриј ских ко о пе ра ци ја. Спен сер пр ва на зи ва ауто ри тар на, а дру га 
де мо крат ска дру штва.1)

Алек сис де То квил ве ру је да ће се ци ви ли зо ва не на ци је све 
ма ње ори јен ти са ти на рат тј. по ка зи ва ти све ма њу же љу и по тре бу 
да се њи ме ре ша ва ју ме ђу на род ни спо ро ви у за ви сно сти од сте пе-
на раз ви је но сти де мо кра ти је. Прак са са вре ме ног и мо дер ног до ба 
очи глед но де ман ту је ова ква оче ки ва ња. Ци ви ли зо ва не на ци је, ка-
1) H. Spen cer: The Mi li tary and in du strial So ci ety, Stu di es from Psyho lo gi, So ci o logy and An-

tro po logy, Lon don, 1964.



стр:147168.

- 149 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

ко их То квил на зи ва, не по сред но не во де рат, оне ко ри сте дру ге 
на ци је као сред ство ко јим оства ру ју рат не ци ље ве раз ви је них. За 
То кви ла де мо кра ти ја, с јед не, и ста ја ћа вој ска и рат, с дру ге стра не, 
су ан ти по ди.2) 

Ха ролд Ла свел по ста вља и пре и спи ту је чу ве ну те зу о „гар ни-
зон ској др жа ви“ у ко јој су спе ци ја ли сти за при ме ну на си ља нај-
моћ ни ја гру па. Идеј ни след бе ни ци на ве де них ауто ра ука зу ју на 
ан ти де мо крат ске тен ден ци је и по сле ди це ин тер вен ци је вој ске у 
дру штве ном жи во ту. Про фе си о нал не вој ни ке на зи ва ју „че лич ним 
хи рур зи ма“, „на о ру жа ним би ро кра та ма“.3) 

Са дру ге стра не, ми ли та ри сти пер ма нент но пот це њу ју де мо-
кра ти ју и на па да ју ње не ин сти ту ци је. Ми ли та ри сти ви со ко вред-
ну ју и це не струк ту рал на и ор га ни за ци о на свој ства вој не и по ли-
циј ске ор га ни за ци је и пре по ру чу ју их це ло куп ном дру штву и при 
то ме ис по ља ва ју из ра зи то не га ти ван став пре ма по ли ти ци и по ли-
ти ча ри ма. По ли ти ку оце њу ју као се бич ну и штет ну ак тив ност, пр-
ља ву и за пле ме ни тог чо ве ка не си гур ну игру. По ли ти ча ре сма тра ју 
не струч ним, по вр шним, ко рум пи ра ним сплет ка ро ши ма. 

Су прот но овим од ли ка ма по ли ти ча ра, „у вој нич кој ча сти по-
сто ји лу ко бран ко ји не по пу шта пред кон фу зи ја ма ми шље ња“.(Де 
Гол)

Та мо где је би ро кра ти за ци ја дру штва до сти гла ши ро ке раз ме-
ре, иш че за ва ју ши ро ки ан та го ни зми из ме ђу ци ви ла и про фе си о-
нал них вој ни ка. До ла зи до сим би о зе њи хо вих ин те ре са, та ко да 
ме шо ви те по ли циј ско-вој но-ци вил не гру пе по ста ју до ми нант не, 
кон сти ту и шу ћи си стем од но са ко ји по у зда но ра за ра те ме ље де мо-
крат ског дру штва и ње го вих ин сти ту ци ја. Мо дер ни це за ри зам по-
сто ји, нај че шће без Це за ра. У по чет ку он је вој ни за тим ци вил но-
вој ни и ко нач но по ли циј ски. 

НУЖНОСТПОЛИТИЧКЕКОНТРОЛЕ
СУБЈЕКАТАБЕЗБЕДНОСТИ

Чи ње ни ца је да у са вре ме ном дру штву по сто је мно го број не 
ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко је има ју зна чај ну уло гу у по ли тич-
ким од но си ма и про це си ма, као што су: по ли тич ке пар ти је, еко-
2) A. To uc ku e vill: Onwar,SocietyandtheMilitary, Lon don, 1964.
3) H.D. Las swell: The Ga ri son Sta te, TheAmericanJournalofSociology, New York, 1941.
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ном ске ин сти ту ци је, ре ли ги о зне, вас пит но-обра зов не и дру ге уста-
но ве.

У њи хо вом по сто ја њу и дру штве ном де ло ва њу ни ко не ви ди 
по себ не про бле ме ни ти по себ не по ли тич ке пре ми се. Ме ђу тим, та-
кав слу чај ни је са су бјек ти ма си сте ма без бед но сти и њи хо вом ор-
га ни за ци јом.

Кроз це лу исто ри ју уче шће по ли ци је, а на ро чи то вој ске је сма-
тра но опа сним фе но ме ном. Исто риј ска ис ку ства, су шти на вој не и 
по ли циј ске ор га ни за ци је и при ро да њи хо ве де лат но сти (мо гућ ност 
упо тре бе ору жа не си ле – при ну де) су са свим до вољ ни раз ло зи за 
страх и сум њу и по до зре ње од по ли тич ког де ло ва ња вој ске и по ли-
ци је (су бје ка та си сте ма без бед но сти).

По сво јој ор га ни за ци ји, струк ту ри и при ро ди де лат но сти вој-
ска и по ли ци ја су ин сти ту ци је ор га ни зо ва не за во ђе ње ору жа не 
бор бе и из во је ва ње по бе де у ра ту, од но сно за бор бу про тив кри ми-
на ла и свих дру гих об ли ка угро жа ва ња без бед но сти. Оне због то га 
рас по ла жу зна чај ном ко ли чи ном тех ни ке и оруж ја , хи је рар хиј ски 
су уре ђе не и са стро гом ди сци пли ном, суб ор ди на ци јом, као и са 
спе ци фич ним и од дру штва ауто ном ним си сте мом ко му ни ци ра ња. 
Ова ква њи хо ва су шти на да је им мо гућ ност дра стич ног ме ња ња ка-
рак те ра по ли тич ких од но са и про це са не са мо у јед ној др жа ви.

На ро чи то вој ску и по ли ци ју, за раз ли ку од дру гих дру штве них 
ин сти ту ци ја, пра те и од ре ђе не  емо ци о нал не асо ци ја ци је од стра не 
ста нов ни штва. 

За хва љу ју ћи њи ма по ли ци ја, а на ро чи то вој ска мо же да ужи ва 
по ли тич ки и мо рал ни пре стиж. Вој не вр ли не, по себ но у ра ту, као 
што су: хра брост, са мо по жр тво ва ње, па три о ти зам, скром ност су 
вред но сти до стој не по што ва ња у сва кој др жа ви и у сва ком на ро ду 
ко ји др жи до сво га угле да и до сво је исто ри је, тра ди ци је, кул ту-
ре итд. Ни јед на ор га ни за ци ја као по ли ци ја и вој ска не по све ћу ју 
то ли ко па жње раз во ју ко хе зи је на ма кро и ми кро пла ну и не ја ча 
со ли дар ност чла но ва ор га ни за ци је. 

Ка да су све осо би не по ли ци је и вој ске до вољ но раз ви је не оне 
има ју ве ли ку пред ност у од но су на оста ле  ор га ни за ци је и ин сти-
ту ци је у др жа ви, као по тен ци јал ни по ли тич ки фак тор. Због то га је 
при су тан страх и по до зре ње од ње не по ли тич ке уло ге са мо стал-
но или груп но. Онај ко упра вља и рас по ла же вој ном си лом, по ли-
ци јом, суд ством, ца ри ном итд. мо же у да тим окви ри ма пре суд но 
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ути ца ти на ди стри бу ци ју и ре ди стри бу ци ју по ли тич ке мо ћи. Ме-
ђу тим,  упра во због опа сно сти од мо гу ћег кон сти ту и са ња дру штва 
или ње го вог де ла на струк тур ним осно ва ма вој не и по ли циј ске ор-
га ни за ци је, на њи хо вим прин ци пи ма и си сте му вред но сти, про из-
и ла зи по тре ба де мо крат ске (ци вил не) кон тро ле, пре све га, вој ске и 
по ли ци је. 

Циљ кон тро ле вој ске и по ли ци је је сте да се исте учи не од го-
вор ним и ле гал ним ор га ни ма др жа ве, са јед не стра не, и обез бе ди 
њи хо ва ефи ка сност, са дру ге стра не. Из до са да шњег ис ку ства се 
не дво сми сле но мо же за кљу чи ти да до са да ни је би ло ла ко по сти ћи 
ни јед но ни дру го.

Уко ли ко не по сто ји ци вил на кон тро ла, или је иста не е фи ка сна 
он да се ја вља пре то ри ја ни зам.4) Ци вил на кон тро ла вој ске и по ли-
ци је по сто ји он да ка да се офи цир ски кор у пот пу но сти пот чи ња-
ва ци вил ном ше фу ци вил не вла сти (пред сед ни ку, ми ни стру нпр.) 
По ло жај по ли ци је и вој ске у др жа ви уре ђу је се уста вом, од но сно 
за ко ном сва ке др жа ве.

Ме ђу тим, про блем се уоча ва у усло ви ма ка да из ме ђу ци вил-
них и вој них упра вља ча не по сто је бит не со ци јал не раз ли ке. Та да 
не по сто је би ло ка кви озбиљ ни кон флик ти ме ђу њи ма, па ни вој на, 
од но сно по ли циј ска ин тер вен ци ја нај че шће не фи гу ри ше чак ни 
као хи по те ти ка. 

Пр ви мо дел ци вил не кон тро ле вој ске за сни вао се на од су ству 
ци вил но-вој них раз ли ка. У европ ским мо нар хи ја ма у ко ји ма је ари-
сто кра ти ја исто вре ме но са чи ња ва ла и вој ну и ци вил ну ели ту ин те-
ре си јед них и дру гих ни су би ли су штин ски раз ли чи ти ни он да ка да 
су вој ни или по ли циј ски по сло ви пер со нал но раз дво је ни. Офи ци-
ри и ци вил ни упра вља чи су по ти ца ли из ари сто крат ског ста ле жа. 
Обич но су пле мић ке по ро ди це др жа ле др жав ну упра ву, вој ску и 
цр кву и на ве о ма ефи ка сан на чин су раз ре ша ва ле све спо ро ве.

У са вре ме ним усло ви ма ова ква вр ста кон тро ле по ли ци је и вој-
ске се мо же озна чи ти као не е фи ка сна из раз ло га што се ци вил не и 
вој не ели те мно го раз ли ку ју у ни зу обе леж ја, по чев од со ци јал ног 
по ре кла, обра зо ва ња, со ци јал них ста во ва и вред но сти, ин те ре са, 
струч но сти итд. 
4) Реч пре то ри ја ни зам до ла зи од ре чи пре тор (ла тин ска реч – прае-ире – прет хо ди ти, 

прае-итор, пра е о тр, ста ре ши на, прет по ста вље ни, код Ри мља на за по вед ник вој ске). 
Пре то ри ја ни зам зна чи вла да ви ну вој ни ка, вла да ви ну вој ске.
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У са вре ме но до ба у не ким др жа ва ма се уво ди тип то тал не 
кон тро ле вој не ор га ни за ци је кроз по ли ти за ци ју и иде о ло ги за ци-
ју вој ске. Основ по кор но сти (при вр же но сти) у овом слу ча ју је сте 
иде о ло ги ја и си стем вред но сти вла да ју ће по ли тич ке пар ти је. Кроз 
це ло куп ну вој ну ка ри је ру офи ци ра и у то ку слу же ња вој ног ро ка 
вој ни ка (ка ко је то до са да би ло) стро го се усме ра ва про цес ин тен-
зив ног по ли тич ког и иде о ло шког об ли ко ва ња по ли ци је и вој ске. 
По тен ци јал ни су ко би и њи хо ви из во ри се ели ми ни шу по ду дар но-
шћу по ли тич ких и иде о ло шких ста во ва вла да ју ћих ци вил них гру-
па и вој них и по ли циј ских ли ца. За со ци јал ну про мо ци ју офи ци ра, 
по ред струч но сти, пре су дан кри те ри јум је при хва та ње ор то док-
сних по ли тич ких иде ја и иде о ло шких вред но сти. Ова ква кон тро ла 
вој ске је при ме њи ва на у си сте ми ма са лич ном дик та ту ром и ви со-
ко цен тра ли зо ва ним јед но пар тиј ским си сте мом. 

Ци вил на кон тро ла је пот пу на, али то ни је кон тро ла ци вил них 
и де мо крат ских ор га на и ин сти ту ци ја. 

Ова кав мо дел ци вил не кон тро ле по ли ци је и вој ске је не при ме-
њив у де мо крат ском ви ше пар тиј ском по ли тич ком си сте му. Ме ђу-
тим, и у де мо крат ски уре ђе ним од но си ма, од но сно др жа ва ма мо гу 
се ја ви ти знат не ано ма ли је ка да се ра ди о де мо крат ској (ци вил ној) 
кон тро ли обла сти на ци о нал не без бед но сти.

ПРИНЦИПИДЕМОКРАТСКЕИПАРЛАМЕНТАРНЕ
КОНТРОЛЕ

Чи ни се да у до глед но вре ме не ће по сто ја ти са мо јед на вој ска 
од го вор на за ста ње це ло куп не ме ђу на род не без бед но сти из ви ше 
раз ло га. Је дан од њих је због ег зи сти ра ња раз ли чи тих ин те ре са и 
стан дар да дру штва и др жа ва.

Та ко ђе, на ме ђу на род ном ни воу за са да не по сто је до го во ре ни 
стан дар ди ко ји се од но се на област Пар ла мен тар не кон тро ле на ци-
о нал ног си сте ма без бед но сти због од но са пре ма овом пи та њу ко је 
се тра ди ци о нал но сма тра као пи та ње ко је за ди ре у до мен др жав ног 
су ве ре ни те та. Ме ђу тим, по сто је од ре ђе ни стан дар ди на ре ги о нал-
ном ни воу, као што је нпр. ОСЦЕ-ов Ко декс по на ша ња.5)  

Та кође, по сто је и од ре ђе ни прин ци пи ко ји ма се ре гу ли шу де-
мо крат ски ци вил но-вој ни од но си:
5) ОСЦЕ-ов ко декс по на ша ња у по ли тич ко-вој ним аспек ти ма без бед но сти (1994) www.

osce.org
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Др жа ва је је ди ни оквир у дру штву ко ји има ле ги ти ман мо но-
пол над упо тре бом си ле, а слу жбе без бед но сти су од го вор не  ле ги-
тим ним де мо крат ским ор га ни ма вла сти;

Пар ла мент је су ве рен и ње му је из вр шна власт од го вор на за 
утвр ђи ва ње, при ме ну и пре глед без бед но сне и од брам бе не по ли-
ти ке;

Пар ла мент има је дин стве ну устав ну уло гу у сми слу одо бра ва-
ња и ре ви зи је тро шко ва од бра не и без бед но сти;

Пар ла мент има основ ну уло гу у сми слу про гла ша ва ња и уки-
да ња ван ред ног или рат ног ста ња; 

Прин ци пи до бре упра ве и вла да ви на пра ва се од но се на све 
гра не вла сти па та ко и на област без бед но сти;

Су бјек ти си сте ма без бед но сти има ју по је ди нач ну од го вор ност 
пред су до ви ма у слу ча је ви ма кр ше ња до ма ћих или ме ђу на род них 
за ко на; 

Ор га ни за ци је си сте ма без бед но сти су по ли тич ки не у трал не.

МОДЕЛИДЕМОКРАТСКЕКОНТРОЛЕБЕЗБЕДНОСТИ

Про ме не у ме ђу на род ним од но си ма, по сле Дру гог свет ског ра-
та и пе ри о да тзв „хлад ног ра та“  са аспек та ја ча ња, пре све га у сфе-
ри без бед но сти, у од но си ма ме ђу др жа ва ма, у окви ру де мо крат ске 
со ци јал не ми сли, ар ти ку ли шу се нај че шће два основ на мо де ла без-
бед но сног (вој ног) ор га ни зо ва ња и ци вил но-без бед но сних од но са:

Концептапсолутнеаутономневојнепрофесије,изолованеод
друштвацивилниминституцијамадржаве - ње на ис кљу чи ва уло-
га је да се ба ви  пи та њи ма што ефи ка сни јег без бед но сно-вој ног 
де ло ва ња ра ди по сти за ња по бе до но сног ци ља у ра ту и ору жа ној 
бор би, од но сно у бор би про тив свих об ли ка угро жа ва ња без бед но-
сти не за ви сно од дру гих не вој них раз ми шља ња.

Концептстварањаполитичкиосетљивевојнепрофесијекоја
јеинтегрисанаудруштво ње на уло га је ра ци о нал на упо тре ба си-
ле у ства ра њу по жељ них ме ђу на род них од но са.6)

6) Де таљ ни је су о то ме пи са ли S. Hun ting ton и M. Ja no witz  у S. Hun ting ton: „Вој ска и др-
жа ва“ и „По ли ти ка ци вил но-вој них од но са“ ,Хар вард уни вер зи тет 1957. 

 M. Ja no witz: „Про фе си о нал на вој ска“, Социјалнииполитичкипортрет, 1961. 
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Пре ма пр вом мо де лу, из ра же на је ди хо то ми ја на ци вил ну и 
без бед но сну (вој ну) сфе ру; вој ска се на ла зи у из ра же но под ре ђе-
ном по ло жа ју. По ли ти ка је циљ на а вој ска чи сто ин стру мен тал на.

Дру ги кон цепт по ли тич ке осе тљи ве без бед но сно-вој не про фе-
си је ин те гри са не у дру штву је знат но за ни мљи ви ји јер вој ну про-
фе си ју не тре ти ра као ста тич ку, већ као ди на мич ну би ро крат ску 
ор га ни за ци ју. Да кле, ње на обе леж ја ни су веч на и не про ме њи ва. 

Пр ви кон цепт под ра зу ме ва про фе си о нал но (слу жбе но) ли це 
без бед но сти- ма ши ну, ро бо та ко ји је без ду ше спре ман да без раз-
ми шља ња уче ству је у бор би и по ги не за иде а ле и ци ље ве и он да 
ка да они ни су ње го ви.

Дру ги кон цепт ис ти че по тре бу при ла го ђа ва ња ор га ни зо ва ња и 
функ ци о ни са ња без бед но сти но вим без бед но сним иза зо ви ма, што 
пред ста вља но ви кон цепт.

У са вре ме ним усло ви ма су бјек ти без бед но сти, а на ро чи-
то про фе си о нал ни при пад ни ци вој ске и по ли ци је се су о ча ва ју са 
мно го број ним про бле ми ма и ди ле ма ма ко је мо ра ју пре ва зи ћи или 
жи ве ти с њи ма. Да нас је  са свим ја сно да нпр. вој на ор га ни за ци ја, 
пре све га у де мо крат ским раз ви је ним и еко ном ски ја ким др жа ва-
ма, до би ја уло гу мо дер не си ле у функ ци ји одр жа ва ња или ства ра-
ња по жељ них ме ђу на род них од но са.

 Ова тран сфор ма ци ја је по сле ди ца ве ли ких со ци јал них и тех-
нич ко-тех но ло шких про ме на у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. Овим 
про ме на ма су за хва ће ни сви аспек ти про фе си ја у обла сти без бед-
но сти, а на ро чи то вој не ор га ни за ци је, а на ро чи то вој ни и по ли циј-
ски ауто ри тет, обе леж ја ове сру ке, ре гру то ва ње и шко ло ва ње офи-
ци ра, по ли тич ка еду ка ци ја, ин док три на ци ја и њи хов од нос пре ма 
по ли тич кој сфе ри. 

Објек тив но са гле да ва ју ћи при ме ћу је се сма ње ње раз ли ка из-
ме ђу ци вил них и вој них за ни ма ња. Тра ди ци о нал но схва ћен рат ник 
пре о бра зио се у без бед но сно-вој ног ме на џе ра, а вој на про фе си ја 
као це ли на по ста ла је  слич на би ро крат ским не вој ним ор га ни за-
ци ја ма.

Ова тен ден ци ја „из јед на ча ва ња“ без бед но сне и ци вил не про-
фе си је и на чи ни функ ци о ни са ња без бед но сних и дру гих би ро крат-
ских ор га ни за ци ја са свим си гур но има ли ми ти ра ну про ход ност 
(тра ја ње). То не до зво ља ва спе ци фич ност без бед но сног ор га ни-
зо ва ња, по сло ва, ак тив но сти итд. Због то га би се мо гло ка за ти да 
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ефи ка сност без бед но сног ор га ни зо ва ња у мо дер но вре ме за ви си од 
ус по ста вља ња и одр жа ва ња рав но те же из ме ђу без бед но сне тех но-
ло ги је и ме на џе ра без бед но сти. Да нас ру ко во ђе ње и ко ман до ва ње 
у си сте му без бед но сти под ра зу ме ва упо тре бу нај са вре ме ни јих зна-
ња из обла сти упра вља ња и ме наџ мен та.7)

УЛОГАПАРЛАМЕНТАУДОНОШЕЊУПОЛИТИКЕ
НАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

Бив ши фран цу ски пре ми јер Жорж Кле мен со (Ge or ges Cle men-
ce au) је из ја вио да је „рат ису ви ше пре о збиљ на ствар да би се по ве-
ри ла вој сци“. Ова из ја ва под се ћа на то да у де мо крат ском дру штву 
пред став ни ци гра ђа на има ју вр хов ну власт и ни је дан др жав ни сек-
тор не би смео би ти ис кљу чен из њи хо ве кон тро ле. Др жа ва без 
пар ла мен тар не кон тро ле над сво јим сек то ром без бед но сти, на ро-
чи то над вој ском и по ли ци јом, би се у нај бо љем слу ча ју тре ба ла 
оце ни ти као не до вр ше на де мо кра ти ја или де мо кра ти ја у ства ра њу. 

Пред ла га чи, а на ро чи то до но си о ци од лу ка у де мо крат ској др-
жа ви су из ло же ни мно го број ној и ра зно вр сној про бле ма ти ци при-
ли ком пред ла га ња и усва ја ња по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. 
Та ко ђе, Ро берт Дал углед ни аме рич ки на уч ник ис ти че да је нај чвр-
шћи и нај кон стант ни ји про блем по ли ти ке  из бе га ва ње ауто крат ске 
вла да ви не“ (Ро берт А. Дал)

Ме ђу тим ово ме тре ба до да ти и ег зи сти ра ју ће чи ње ни це да се 
про бле ми ве за ни за усва ја ње од лу ка у обла сти на ци о нал не без-
бед но сти умно жа ва ју у слу ча је ви ма ка да не по сто ји на ци о нал ни 
по ли тич ки кон сен зус о кључ ним пи та њи ма без бед но сти др жа ве и 
ње них гра ђа на.. По тре ба  за кон сен зу сом се нај че шће екс по ни ра 
ка да се ра ди о кључ ним по ли тич ким до ку мен ти ма, као што је нпр. 
Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти, Стра те ги ја од бра не, Док три-
на без бед но сти и од бра не и сл. Ре пу бли ка Ср би ја је тек не дав но 
(ок то бра 2009. го ди не) до би ла Стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти 
и Стра те ги ју од бра не. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да се мно га до ку мен-
та од из у зет ног зна ча ја усва ја ју или од ба цу ју са „те сним бро јем“ 
гла со ва у Пар ла мен ту, од но сно бро јем гла со ва по сла ни ка ко ји чи не 
тзв. вла да ју ћу ве ћи ну у пар ла мен ту. По зна то је та ко ђе да се ра ди о 
пред став ни ци ма по ли тич ких пар ти ја па се оту да и на ме ће пи та ње 
7) О уло зи од го вор но сти у ефи ка сно сти ор га ни за ци је, па та ко и без бед но сног ор га ни-

зо ва ња, де таљ ни је у: П. Дри кер: „Посткапиталистичкодруштво, По слов ни си стем 
„Гр меч“, При вред ни пре глед, Бе о град 1995.
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на осно ву че га се во ди по ли ти ка на ци о нал не без бед но сти. Да ли је 
то на осно ву же ља, на ме ра и ин те ре са про гра ма (по ли тич ких) вла-
да ју ћих пар ти ја или се то ра ди на осно ву не че га дру го га? 

Ово ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да не ма је дин стве ног (пре-
по ру че ног) мо де ла ор га ни зо ва ња си сте ма на ци о нал не без бед но сти 
ко ји би мо гао по слу жи ти као узор при из град њи или ре де фи ни са-
њу на ци о нал ног си сте ма без бед но сти због че га су пред ло зи пар-
ти ја или њи хо вих ли де ра нај че шће од лу чу ју ћи у кон ци пи ра њу и 
из град њи на ци о нал ног си сте ма без бед но сти.

Та ко ђе, при род но је да сва ка др жа ва кон ци пи ра, гра ди и уре-
ђу је соп стве ни мо дел на ци о нал не без бед но сти у скла ду са сво јим 
мо гућ но сти ма, по тре ба ма итд.. При то ме је ва жно ис та ћи да се 
усло ви из град ње на ци о нал не без бед но сти нај че шће раз ли ку ју од 
др жа ве до др жа ве. По је ди не др жа ве су сво ју без бед ност оства ри ле 
во ђе њем од брам бе них ра то ва итд. Дру штве но уре ђе ње у др жа ва-
ма је раз ли чи то што сва ка ко има ути ца ја на об ли ко ва ње си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти. Због раз ли чи тих дру штве них уре ђе ња у 
др жа ва ма, при че му је нај зна чај ни је да ли је др жа ва де мо крат ска 
или не, раз ли чи то се вр ши де мо крат ска (ци вил на) кон тро ла над 
си сте мом на ци о нал не без бед но сти. 

За из град њу са вре ме ног си сте ма без бед но сти да нас, али и у бу-
ду ће, од из у зет ног зна ча ја је по ве за ност са си сте ми ма без бед но сти 
дру гих др жа ва при че му је сва ка ко ак ту ел на по тре ба и мо гућ ност 
ин те гри са ња у нпр. ре ги о нал ни си стем без бед но сти. У из град њи 
на ци о нал ног си сте ма без бед но сти сва ка др жа ва има соп стве но ис-
ку ство и тра ди ци ју. Бу дућ ност др жа ве, а на ро чи то са аспек та без-
бед но сти та ко ђе нај ви ше за ви си од пер цеп ци је ста нов ни штва, од-
но сно ње го ве уло ге (раз ви је но сти де мо кра ти је), оба ве ште но сти, 
обра зо ва но сти итд. у  по гле ду зна ча ја и од но са пре ма без бед но-
сти. Код нас не дво сми сле но по сто ји не је дин ство па и ани мо зи те-
ти ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма па та ко и ме ђу ста нов ни штвом, по 
мно гим пи та њи ма бу ду ћег раз во ја зе мље. Иден ти чан је при ступ 
и по пи та њу си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Нај че шће су прот-
ста вље на ми шље ња су ве за на за при сту па ње на ше зе мље НА ТО-у, 
Парт нер ству за мир, у ве зи по тре бе сла ња при пад ни ка вој ске на 
ра ти шта у дру ге др жа ве итд. Осим то га, Ср би ја је да нас „ре фор мом 
вој ске“ раз о ру жа на, сер вил но шћу по ли ти ча ра спу та на, од стра на-
ца кон тро ли са на, а од до ма ћих тај ку на еко ном ски оја ђе на, пар то-
крат ском вла да ви ном де мо ра ли са на, од но сно има ре ла тив но ма ло 
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мо гућ но сти да се за сво је ин те ре се са ма из бо ри „твр дом мо ћи“. То 
не зна чи да се озбиљ на по ли ти ка не мо же во ди ти без ја ких вој них 
и ди пло мат ских ре сур са ко је ми да нас не ма мо, а на жа лост и оно 
што има мо нај че шће ни је у функ ци ји на ци о нал не по ли ти ке па та ко 
и на ци о нал не без бед но сти. Чи ни се да су на ше вој не, без бед но сне 
и ди пло мат ске ин сти ту ци је у функ ци ји на ци о нал не по ли ти ке дру-
гих др жа ва и њи хо ве на ци о нал не без бед но сти, а на ро чи то САД. 
Због ових су прот но сти је и да нас ве о ма из ра же на про бле ма ти ка 
ве за на по др шци, пре све га, вој ске и од но са пре ма њој, раз во ју си-
сте ма без бед но сти и уоп ште на ци о нал не без бед но сти Ср би је.

Ме ђу тим, оно што се не сме за не ма ри ти је чи ње ни ца, од но сно 
рас по ло же ност на шег ста нов ни штва да тра ди ци о нал но по др жа ва 
уло гу и раз вој си сте ма без бед но сти и ње них су бје ка та тј. вој ске, 
по ли ци је итд. 

Да кле, не сум њи во је да по сто је по де ље на ми шље ња по мно-
гим пи та њи ма ко ја се од но се на уло гу, зна чај, за дат ке, и уоп ште 
пер цеп ци ју бу ду ћег раз во ја вој ске, по ли ци је и це ло куп ног си сте ма 
без бед но сти. Ово из раз ло га што се ви ше не го ја сно мо гу уочи ти 
раз ли чи ти ути ца ји, учин ци, на ме ре итд. при не дав ном кон ци пи ра-
њу и из град њи (усва ја њу) Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти и 
Стра те ги је од бра не Ре пу бли ке Ср би је. Ре пу бли ка Ср би ја, тач ни-
је ак ту ел ни Ми ни стар од бра не Ре пу бли ке Ср би је,  ре ор га ни за ци ју 
са ста ва вој ске на гла ше но ве же за тзв. за пад не стан дар де, при че му 
се да је до зна ња да Вој ска Ср би је тре ба да бу де чла ни ца НА ТО-а и 
Парт нер ства за мир. Чи ње ни ца је да се при то ме алу ди ра на спрем-
ност Срп ске вој ске за уче шће у ору жа ним ин тер вен ци ја ма, па и не-
кој агре си ји ако за тре ба, ко је из во ди и ко је ће НА ТО и да ље из во ди-
ти. При то ме се та ко ђе на сто ји иза ћи у су срет свим зах те ви ма ко је 
за пад, од но сно НА ТО по ста вља пред на шу вој ску (сма њи ва ње бро-
ја вој ни ка под оруж јем, сма њи ва ња кван ти те та на о ру жа ња итд.) 
За бо ра вља се при то ме да је на ша вој ска пре де сет го ди на во ди ла 
ору жа ну бор бу у ци љу од бра не од НА ТО агре си је на на шу зе мљу. 
При то ме се да нас сви во де ћи срп ски офи ци ри  про гла ша ва ју рат-
ним зло чин ци ма и ис ти ма се су ди у Ха гу док су нпр. сви офи ци ри 
ко ји су се бо ри ли про тив на ше вој ске про гла ше ни хе ро ји ма. Да нас 
НА ТО слу жи као глав на ору жа на си ла ко ја има уло гу ве ри фи ко ва-
ња оти ма ња Ко сме та од Ср би је и при мо ра ва ња ин те гра ци је Се вер-
ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це При штин ским вла сти ма.  
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Сам про цес ства ра ња по ли ти ке ни је у су шти ни ме ха нич ки 
про блем и би ро крат ски про цес већ пред ста вља ве о ма ди на ми чан 
про цес ко ји оби лу је мно го број ним и раз ли чи тим ин те ре си ма и 
тен ден ци ја ма. У ње му се су сре ћу спо ља шњи и уну тра шњи ути-
ца ји при че му и јед ни и дру ги вр ше од ре ђе не при ти ске у про це су 
до но ше ња ко нач не од лу ке.

Ме ђу тим, пи та ња има нент на без бед но сти не на ла зе се са мо у 
од но си ма др жа ве и ме ђу на род ног окру же ња већ се њи хов са др жај 
огле да и кроз по ли тич ке од но се др жа ве.

Др жа ва ни је не де фи ни са на за тво ре на за јед ни ца већ се у њој 
од ви ја ве о ма ди на ми чан по ли тич ки жи вот. Су ко би иде ја и ин те ре-
са су нор ма лан сва ко днев ни жи вот, сва ке, а на ро чи то де мо крат ских 
др жа ва. Об зи ром да фак то ри ко ји се на ла зе из ван струк ту ра без-
бед но сти не ма ју ин фор ма ци је ко је има ју до но си о ци од лу ка, исти 
пу тем јав но сти ве о ма че сто отва ра ју од ре ђе не про бле ме ве за не за 
на ци о нал ну без бед ност ко ји су по не кад без ве ћег зна ча ја, али слу-
же као сред ство по ли тич ке бор бе уну тар др жа ве. 

Да нас је ви ше не го очи глед но да се ши ра јав ност у др жа ви 
све ма ње пи та ка да се ра ди о не ким кључ ним пи та њи ма од зна ча ја 
за на ци о нал ну без бед ност. Све до ци смо да се нпр. гра ђа ни ма оне-
мо гу ћа ва да се пи та ју (пу тем ре фе рен ду ма) о во љи за ула ском у 
НА ТО. Мно го број на ис тра жи ва ња ука зу ју да знат но ве ћи део ста-
нов ни штва Ср би је не по др жа ва члан ство у НА ТО-у. Још чуд ни је је 
чи ње ни ца да већ по ме ну ти Ми ни стар о ула ску у НА ТО го во ри као 
о свр ше ној ства ри иако је зва нич на по ли ти ка др жав ног ру ко вод-
ства – вој на не у трал ност.

Да кле, за бо ра вља се (на мер но или не) да је до ма ћа по ли тич ка 
сце на јед на од глав них ва ри ја бли, али и ин ди ка тор про це са ства-
ра ња по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти и то не са мо што до ма ћи 
по ли тич ки про це си из ба цу ју на по вр ши ну мно штво раз ли чи тих 
ин те ре са, већ и за то што се за јед но са нпр. си сте мом од бра не за 
пре ра спо де лу др жав них ин те ре са „так ми че“ и дру ги др жав ни ре-
со ри.

Уко ли ко се ства ра ње по ли ти ке на ци о нал не (др жав не) без бед-
но сти вр ши са мо пре ма уну тра шњим фак то ри ма, ко ји су но си о ци 
раз ли чи тих по ли тич ких ин те ре са, та ква по ли ти ка по ста је не ра ци-
о нал на и не рет ко ре зул ти ра не же ље ним по сле ди ца ма. 
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По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти об у хва та основ не од лу ке у 
ве зи са си сте мом без бед но сти ко је ути чу на спољ ну и уну тра шњу 
без бед ност др жа ве и дру штва.

Те ме љи се на да том при ла зу без бед но сти, да је смер ни це за 
вој ну док три ну и утвр ђу је се у окви ру ме ђу на род них и ре ги о нал-
них спо ра зу ма ко ји ма је др жа ва евен ту ал но при сту пи ла. 

Об зи ром на те чи ње ни це и има ју ћи на уму уло гу Пар ла мен та 
да пред ста вља ин те ре се и по тре бе гра ђа на мо же се уочи ти не ко ли-
ко раз ло га због ко јих је нео п ход но уче шће Пар ла мен та у утвр ђи-
ва њу Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти и ње но усва ја ње исте на 
де мо крат ски – тран спа рен тан на чин што је до са да ис по што ва но 
ка да се ра ди о про це су кон ци пи ра ња и усва ја ња Стра те ги је без бед-
но сти код нас. 

Стра те ги ја без бед но сти, без на ме ре ула ска у ду бљу ана ли зу 
исте, пред ста вља вред ност и до бро бит  за жи вот у др жа ви њен оп-
ста нак итд. Тим пре се чи ни да ни је до бро ни у бу ду ће пре пу сти ти 
да о њој од лу чу ју са мо из вр шни ор га ни ко ји, исти ни за во љу, мо-
ра ју узе ти знат но уче шће у ње ној из ра ди.

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти не сум њи во оста вља огро-
ман ути цај (по сле ди це) на бу ду ћу кон цеп ци ју и уре ђе ње вој ске и 
уоп ште свих су бје ка та без бед но сти.

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти у мно го ме ути че на ма те-
ри јал не тро шко ве, од но сно из два ја ња из бу џе та за функ ци о ни са ње 
си сте ма без бед но сти и ње них су бје ка та.

Ка да је реч о Пар ла мен ту, де ба та о по ли ти ци на ци о нал не без-
бед но сти је про цес ко ји се од ви ја кроз нај че шће сле де ће фа зе: 

– утвр ђи ва ње,
– од лу чи ва ње,
– ре а ли за ци ју и 
– оце ну исте.
Ме ђу тим, пар ла мент нај че шће до би ја ин фор ма ци је од вла де 

кроз:
– пар ла мен тар не де ба те
– пар ла мен тар на пи та ња од стра не на род них по сла ни ка и 
– пар ла мен тар на ис тра жи ва ња 
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Од из у зет не ва жно сти је да се про це си и оства ри ва ње ових 
фа за вр ши јав но и тран спа рент но у ци љу по сти за ња од го ва ра ју ћег 
ба лан са из ме ђу свих оних ко ји на ње га вр ше тј. има ју би ло ка кав 
ути цај, укљу чу ју ћи при то ме и област без бед но сти, вој но-ин ду-
стриј ску област итд. 

У свим фа за ма на род ни по сла ни ци би тре ба ло да ко ри сте ме ха-
ни зме ко је им сто је на рас по ла га њу, пу тем ко јих упо зна ју из вр шну 
власт с про бле ми ма из обла сти без бед но сти и оче ки ва њи ма јав но-
сти (по ста вља ње пи та ња, зах те ви, спро во ђе ње ис тра ге, са слу ша ња 
пред чла но ви ма Од бо ра за без бед ност или од бра ну, ко му ни ка ци ја 
са ми ни стри ма и дру гим вла ди ним ор га ни ма. Ово тим пре јер се 
у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је че сто од лу ке од ве ли ког 
зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност не рет ко до но се са „те сном ве ћи-
ном“ гла со ва (че сто са мо је дан глас по сла ни ка чи ни ве ћи ну у од лу-
чи ва њу у скуп шти ни). Та ко ђе је не ре дак слу чај да Пред сед ник др-
жа ве или ми ни стар од бра не у пар ла мен ту из не су сво је ми шље ње и 
пред лог по од ре ђе ним пи та њи ма ве за ним за на ци о нал ну од бра ну 
зе мље или ње ну од бра ну при че му се од мах при сту па гла са њу (ре-
а ли за ци ји) по том пред ло гу итд.

Оно што је од зна ча ја ис та ћи овом при ли ком је сте и чи ње ни ца 
да до да нас ни је за кон ски пре ци зи ран на чин фи нан си ра ња по ли-
тич ких, па та ко и оних пар ла мен тар них, стра на ка. Не ке по ли тич ке 
стран ке фи нан си ра ју се до бро вољ ним при ло зи ма ко је мо гу да ти и 
„тај ку ни“ по ве за ни са ино стра ним парт не ри ма, до ма ћа при ват на 
пред у зе ћа ко ја та ко ђе мо гу би ти по ве за на са  парт не ри ма у ино-
стран ству итд. Све ово упу ћу је на мо гућ ност да се кроз да ва ње 
до на ци ја по ли тич ким пар ти ја ма (ин)ди рект но ути че на из град њу 
и функ ци о ни са ње на ци о нал ног си сте ма без бед но сти. Због то га је 
нео п ход на ја ча кон тро ла свих оних ка ко пар ла мен тар них та ко и 
ван пар ла мен тар них стра на ка и стра нач ких ли де ра ко ји уче ству ју 
или има ју мо гућ ност ути ца ња (кон тро ле)  из град ње и функ ци о ни-
са ња си сте ма на ци о нал не без бед но сти. 

Да се Устав кр ши ука зу је по да так да је пред сед ник др жа ве 
исто вре ме но и пред сед ник по ли тич ке стран ке, а на кра ју и Вр хов-
ни ко ман дант у др жа ви. 

Овла шће ња пар ла мен та су ре гу ли са на Уста вом др жа ве што би 
у усло ви ма не де мо крат ског од лу чи ва ња по пи та њу ор га ни за ци је и 
функ ци о ни са ња обла сти без бед но сти зна чи ло по ред кр ше ња де мо-
крат ских прин ци па и кр ше ње уста ва. Сви пар ла мен ти не ма ју иста 
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овла шће ња у по гле ду си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Пра ви ла и 
прак се ко је су при хва ће не и де ло твор не  на јед ном ме сту су мо жда 
не за ми ли ве или ире ле вант не у не кој дру гој др жа ви.

Овла шће ња пред ста вља ју ка па ци тет вр ше ња ути ца ја на вла-
ди не оп ци је и по на ша ње пре ма ко лек тив ној во љи и же љи ста нов-
ни штва ко ја се из ра жа ва у пар ла мен ту пу тем на род них по сла ни ка. 

Од но си се та ко ђе и на мо гућ ност кон тро ле над ре а ли за ци јом 
ци ље ва и по ста вље них за да та ка у Стра те ги ји на ци о нал не без бед-
но сти и од бра не, за ко на, од лу ка и ко ри шће ње бу џе та, она ко ка ко 
је одо брио пар ла мент. Ова овла шће ња су де фи ни са на не са мо у 
Уста ву и за ко ни ма не го и у пра ви лу пар ла мен тар не про це ду ре и 
тра ди ци је ра да. 

Ефи ка сна пар ла мен тар на кон тро ла над на ци о нал ном без бед-
но шћу зах те ва струч ност и ре сур се уну тар Пар ла мен та или оних 
ко ји су му на рас по ла га њу.

Пар ла мен тар не де ба те о пи та њи ма без бед но сти да ју кључ ну 
мо гућ ност раз ме не ми шље ња и при ку пља ња основ них ин фор ма-
ци ја у ве зи са чи ње ни ца ма и пла ни ра ним или пред у зе тим вла ди-
ним ме ра ма. Ове де ба те о без бед но сној по ли ти ци и пи та њи ма се 
мо гу од ви ја ти не ко ли ко си ту а ци ја:

– на кон што из вр шне вла сти из не су сво је пред ло ге за го ди-
шњи бу џет без бед но сти и од бра не

– на кон под не се них из ве шта ја ре сор них ми ни ста ра
– ка да се раз ма тра и усва ја ју вла ди ни про гра ми ко ји се утвр-

ђу ју нај че шће по сле одр жа них пар ла мен тар них из бо ра
– ка да се раз ма тра из ве штај др жав не ре ви зор ске ко ми си је 
– ка да то зах те ва не ко од кон крет них пи та ња ко ја зах те ва ју 

пар ла мен тар ну де ба ту
По сла нич ка пи та ња у пар ла мен ту о без бед но сној про бле ма ти-

ци су ве о ма осе тљи ва пи та ња и че сто се по сла ни ци ма ус кра ћу ју 
од го во ри на од ре ђе на пи та ња од стра не ре сор них ми ни ста ра под 
из го во ром да се ра ди о ин фор ма ци ји од др жав ног зна ча ја итд. Ово 
се мо же при хва ти ти као чи ње ни ца, али не би сме ло би ти стал на 
прак са об зи ром да се ра ди о на род ним по сла ни ци ма и На род ној 
скуп шти ни. Ипак чи ње ни ца је да пи та ња на род них по сла ни ка нај-
че шће:
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– пру жа ју чла но ви ма пар ла мен та мо гућ ност до би ја ња од го во-
ра (пра во вре ме них и пре ци зних)

– по ма жу пар ла мен ту да кон тро ли шу при ме ну за ко на о без-
бед но сти

– омо гу ћа ва чла но ви ма опо зи ци је да уче ству ју у рас пра ви око 
без бед но сти

– мо гу бит но ути ца ти на по ли тич ки про грам вла де по пи та њу 
без бед но сти итд.

У прак си се ве о ма че сто на и ла зи на си ту а ци ју да се струч ност 
уну тар пар ла мен та рет ко по ду да ра са струч но шћу Вла де по пи та-
њи ма без бед но сти. Пар ла мент има ре ла тив но ма лу апа ра ту ру на 
ко ју мо же да се осло ни у струч ном сми слу ка да је реч о на ци о нал-
ној без бед но сти. За раз ли ку од пар ла мен та Вла да се мо же „осло-
ни ти“ на Ми ни стар ства без бед но сти, од бра не, пра во су ђа, на у ке и 
др. ко ја се ба ве ди рект но или ин ди рект но пи та њи ма без бед но сти. 

Глав ни про блем че сто пред ста вља чи ње ни ца да се на род ни 
по сла ни ци у пар ла мен ту не рет ко осла ња ју на ин фор ма ци је ко је 
до ла зе упра во од Вла де или из ми ни стар ста ва иако се ра ди о оним 
ин сти ту ци ја ма чи ји рад упра во пар ла мент тре ба да кон тро ли ше 
што у из ве сној ме ри пред ста вља па ра докс.

Ова ква си ту а ци ја по ста је још сло же ни ја ако се зна да су због 
при ро де по сла ин сти ту ци је без бед но сти и од бра не до ста за тво ре-
не. Ме ђу тим, по ли тич ка во ља на род них по сла ни ка, пред ста вља 
основ ни услов за де ло твор ну пар ла мен тар ну кон тро лу над на ци-
о нал ном без бед но сти.

Не до ста так по ли тич ке во ље при то ме мо же би ти про у зро ко ван 
раз ли чи тим фак то ри ма од ко јих су нај че шћи: 

– стра нач ка ди сци пли на
– не до ста так ин те ре со ва ња би рач ког те ла,
– за бри ну тост за без бед ност ко ја ири ти ра на род не по сла ни ке,
– оне мо гу ћа ва ње ути ца ња по сла ни ка у кон струк тив ном ра ду 

оне мо гу ћа ва њем истом ко ри шће ње по сто је ћих пар ла мен-
тар них ме ха ни за ма итд.

Об зи ром да се ра ди о оба ве зи из Уста ва и бит ној уло зи и по-
тре би сва ког на род ног по сла ни ка да се кри тич ки по све ти на ме ри и 
рад њи из вр шне вла сти, пар ла мен тар ни ме ха ни зми су ве о ма бит ни 
за оства ри ва ње пред ви ђе них оба ве за. 
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Ра ди се о пар ла мен тар ним де ба та ма, по сла нич ким пи та њи ма и 
ин тер пе ла ци ја ма у ве зи са пи та њи ма без бед но сти те по себ не пар-
ла мен тар не ис тра ге. У том сми слу су од из у зет ног зна ча ја Од бо ри 
за без бед ност и од бра ну од но сно Од бор за кон тро лу ра да ор га на и 
ин сти ту ци ја ко је ра де у обла сти без бед но сти.8)  

Чи ње ни ца је да је област без бед но сти ве о ма ком плек сна па је 
нео п ход но  да се што ква ли тет ни је раз ра ди струк ту ра Од бо ра и 
њен Пра вил ник ра да јер рад истих је нај че шће од по себ ног зна ча-
ја за Скуп шти ну на ко ју чла но ви, од но сно из ве шта ји ових Од бо ра 
мо гу има ти од лу чу ју ћи ути цај.

Осим то га, пар ла мен тар на кон тро ла над си сте мом на ци о нал не 
без бед но сти чи ни не са мо Од бор за без бед ност већ се по по тре би 
мо гу ор га ни зо ва ти и дру га струч на те ла. 

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Да нас је са свим еви дент но да си стем без бед но сти, пре све га, у 
раз ви је ним и еко ном ски ја ким зе мља ма, до би ја не за ме њи ву и све 
зна чај ни ју уло гу, а на ро чи то ње ни су бјек ти - вој ска, по ли ци ја итд. 
По ве ћа ње зна ча ја и уло ге си сте ма без бед но сти и уоп ште обла сти 
без бед но сти се де ша ва због функ ци је ко ју има за одр жа ва ње и ства-
ра ње по жељ них ме ђу на род них од но са, али и од но са уну тар др жа-
ве. Ова тран сфор ма ци ја, од но сно раз вој са вре ме не без бед но сти је 
по сле ди ца ве ли ких со ци јал них и тех нич ко-тех но ло шких про ме на 
у дру гој по ло ви ни Два де се тог ве ка. Овим про ме на ма су за хва ће ни 
сви аспек ти вој не и без бед но сне про фе си је и ор га ни за ци је. Но ва 
тех нич ко-тех но ло шка ре во лу ци ја је по ред ни за дру штве них про-
ме на ути ца ла и на сма ње ње раз ли ка из ме ђу „вој ног“ и „ци вил ног“.

У усло ви ма со ци јал не хе те ро ге но сти (кла сне, на ци о нал не) 
со ци јал но по ре кло су бје ка та без бед но сти по ста је ма ње зна чај но 
као фак тор об ли ко ва ња њи хо вих по ли тич ких по гле да, не го што су 
еду ка ци ја, про фе си о нал но ис ку ство и лич ни ста во ви. Си стем ин-
док три на ци је де тер ми ни ше по ли тич ку ори јен та ци ју знат но ја че у 
од но су на би ло ко ји дру ги чи ни лац. 

Са вре ме на уло га на ци о нал не без бед но сти на ла же да прет ња 
или упо тре ба си ле бу ду ве о ма па жљи во ускла ђе ни са по ли тич ким 
ци ље ви ма ко ји се же ле оства ри ти. Због то га по ли тич ки и без бед но-
8) Рад ових Од бо ра ре гу ли сан је По слов ни ком Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је као и из бор 

њи хо вих чла но ва.
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сни чи ни о ци не мо гу би ти раз ма тра ни не за ви сно јед ни од дру гих 
на би ло ком ни воу без бед но сног де ло ва ња. Из ово га про из и ла зи да 
про фе си о нал ни при пад ник, али и дру ги су бјек ти без бед но сти мо-
ра ју би ти обра зо ва ни и оспо со бље ни за оба вља ње про фе си о нал-
них за да та ка и раз у ме ва ње по ли тич ких по сло ва.

Пре ци зни је ре че но, сви про фе си о нал ни су бјек ти у си сте му 
на ци о нал не без бед но сти, пре све га, мо ра ју би ти об у че ни за раз у-
ме ва ње ци вил не су пре ма ци је. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да про фе си-
о нал ни су бјек ти у си сте му на ци о нал не без бед но сти, а на ро чи то, 
по ли ци ја, вој ска, пра во суд не ин сти ту ци је, ца ри на и др. су бјек ти не 
мо гу да од лу чу ју са ми о се би, без по ли тич ке од лу ке.

Ово под ра зу ме ва да вој ска и по ли ци ја, пре све га, под ле жу по-
ли тич ким ути ца ји ма, од но сно кон тро ли. Да би ци вил на кон тро ла 
над нпр. вој ском и по ли ци јом би ла успе шна и пот пу на нео п ход но 
је да ле ги сла ти ва и ег зе ку ти ва рас по ла жу ин фор ма ци ја ма и кри-
те ри ју ми ма за оце ну ефи ка сно сти и спрем но сти без бед но сне ор-
га ни зо ва но сти. Њи хо ва је уло га да фор му ли шу стан дар де и нор-
ме по на ша ња оба ве зу ју ће за су бјек те без бед но сти. Оне то не мо гу 
учи ни ти ефи ка сно без про фе си о нал ног обра зо ва ња и оспо со бља-
ва ња. Из то га про ис ти че по тре ба са рад ње су бје ка та без бед но сти и 
по ли ти ча ра. 

У усло ви ма по сто ја ња „објек тив не ци вил не кон тро ле“ ко ја се 
обез бе ђу је ра ди кал ном про фе си о на ли за ци јом офи цир ског ко ра, 
офи ци ри су мо ти ви са ни са мо про фе си о нал ном ети ком. Исто ри ја 
ука зу је да тај об лик кон тро ле мо же ре зул ти ра ти та ко зва ном „са мо-
и зо ло ва ном“ или „изо ло ва ном“ др жа вом.

У пе ри о ду не ста бил ног ста ња ме ђу на род не без бед но сти мо же 
се де си ти да нпр. вој ни про фе си о нал ци у спре зи са ци вил ним (по-
ли тич ким) ли де ри ма, пре у зму ве ли ку ко ли чи ну мо ћи, не при ме ре-
ну де мо крат ском дру штву. 

Због то га је нео п ход но кон ци пи ра ти и гра ди ти та кав си стем 
без бед но сти ко ји ис кљу чу је та кве мо гућ но сти „ли дер ског“ (пар-
тиј ског) ути ца ња јер је он ком па ти би лан са тра ди ци о нал ним ци ље-
ви ма де мо крат ске по ли тич ке кон тро ле. Усло ви у ко ји ма су бјек ти 
си сте ма без бед но сти, а пре све га про фе си о нал ни су бјек ти си сте ма 
без бед но сти, оба вља ју сво ју ду жност са осе ћа њем са мо по што ва ња 
и ода но сти де мо крат ским вред но сти ма дру штва, а дру штво под-
сти че очу ва ње ко да ча сти и про фе си о нал не спо соб но сти, си стем 
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без бед но сти, ње го во уре ђе ње, ор га ни за ци ја и функ ци о ни са ње је 
под ре ђе но ци вил ној кон тро ли.

У том сми слу, де по ли ти за ци ја си сте ма без бед но сти, од но сно 
ње го вих су бје ка та пред ста вља не дис тан ци ра ње од др жав не по-
ли ти ке не го дис тан ци ра ње о стра нач ке (пар тиј ске) при пад но сти и 
од стра нач ких по ли ти ка, пре ци зни је ре че но по је ди них стра нач ких 
ли де ра. Ово на ро чи то до би ја на зна че њу у усло ви ма ка да се за го-
ва ра пре ла зак на про фе си о нал ну вој ску.

Де по ли ти за ци ја не мо же да зна чи дис тан ци ра ње од по ли ти ке 
на ци о нал не без бед но сти. Су бјек ти без бед но сти су по ли ти зо ва ни у 
ме ри у ко јој струч но ми шље ње ути че на де фи ни са ње др жав не по-
ли ти ке, пре све га спољ не и од брам бе не. 

Си стем без бед но сти и су бјек ти у ње му мо ра ју би ти де пар ти-
зо ва ни у сми слу да не за ви се ни од јед не стран ке, а на ро чи то од 
ли де ра би ло ко је стран ке на по ли тич кој сце ни, не го ис кљу чи во од 
др жав них ин сти ту ци ја.

У по ли тич ки не ста бил ним си сте ми ма, тран зи ци о ним пе ри о-
ди ма итд. у ко ји ма не по сто ји ја сна и аде кват на др жав на по ли ти ка, 
пре све га на пла ну на ци о нал не без бед но сти и ње не од бра не, мо гу-
ће је по ли тич ко упли та ње су бје ка та без бед но сти ра ди при хва та ња 
јед не ге не рал не по ли тич ке ли ни је, што би на ци о нал ну без бед ност 
уву кло у бор бу са ан та го ни зи ра ним цен три ма по ли тич ке мо ћи. Не 
при хва та ње ни јед не ге не рал не по ли тич ке ли ни је, у том слу ча ју 
мо же да до ве де до по ли тич ког оса мо ста љи ва ња су бје ка та без бед-
но сти, а на ро чи то би у том сми слу би ла зна чај на уло га вој ске и 
по ли ци је, ко ји би мо гли до би ти уло гу ар би тра из ме ђу ан та го ни зи-
ра них фак то ра по ли тич ке мо ћи у др жа ви.   

ЗАКЉУЧАК

Де мо крат ска кон тро ла над си сте мом без бед но сти мо же би ти 
ефи ка сна са мо ако је јав ност упо зна та са основ ним пи та њи ма ко ја 
су пред мет де ба те на ни воу Пар ла мен та. Ефи ка сност јав ног ко му-
ни ци ра ња у ве зи са пи та њи ма на ци о нал не без бед но сти за ви си и 
од тач но сти ин фор ма ци ја ко је Вла да и Пар ла мент при ка зу ју јав-
но сти. Пар ла мент би тре ба ло да има по се бан ин те рес за ква ли тет 
ин фор ма ци ја ко је се пре зен ту ју јав но сти ка ко би она би ла у ста њу 
схва ти ти и ис ход про це са од лу чи ва ња у Пар ла мен ту. Ка ко се ра-
ди о устав ној оба ве зи и бит ном за дат ку сва ке скуп штин ске пар-
ти је, од но сно сва ког на род ног по сла ни ка у њој нео п ход но је да се 
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исти кри тич ки освр не на на ме ре и рад ње из вр шних вла сти, од но-
сно на уло гу, ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње си сте ма без бед но сти 
и на ро чи то про фе си о нал них су бје ка та у њој – вој ске и по ли ци је. 
Нео п ход но је и да срп ска по ли ти ка ко ја се утвр ђу је у На род ној 
скуп шти ни, бу де ускла ђе на са срп ском тра ди ци јом и исто риј ским 
ис ку ством с јед не, и ма лим ма не вар ским про сто ром ко ји да нас има 
на ша зе мља. Пар ла мен тар ни ме ха ни зми су при то ме од из у зет не 
ва жно сти за ефи ка сно до но ше ње од лу ка и оства ри ва ње за да та ка, 
а на ро чи то због спре ча ва ња пар то кра ти је и ли дер ског од лу чи ва ња 
по пи та њи ма од ин те ре са за на ци о нал ну без бед ност др жа ве. 

MileRakic
NATIONALSECURITY

ANDPARLIAMENTARIANCONTROL
Summary

Inthestatesthatareestablishedbyprinciplesofcurrent
agetheParliamentshaveagreatroleandresponsibility
in the processes of civil democratic control, including,
amongotherthings,acontroloftheLawonDefense,ap
pointingandresolvingcertainofficials,determinationof
expenditure and approval of the budget for defense and
security,etc.NatureanddynamicsoftheSectorofDefen
sepresentsachallenge foraneffectiveParliamentarian
control.Widevarietyofsomeissuesthatareverytechnical
bytheirnature,agreatamountandcomplexorganization
ofthesubjectsofdefense,thelawsonsecretinformation,
rulesandproceduresmakeeffectiveworkof theParlia
mentariansverydifficult,unlessincaseoftheirabilityto
makesomeindependentresearchor,inregardtoit,tohave
independent expertise knowledge themselves. TheParli
amentarian control over the systemof defense is a cen
tralorganizationalprinciple in the statewhosemethods
of executive power are compatiblewith the principle of
democraticpractice.TheParliamentisviewsasalessre
levantinstitutionfordealingwiththeissuesregardingna
tionaldefenseofthestate,inparticularduetothereason
ofarelativelylongtimeprocedureofdecisionmakingand
thereasonofnothavingcompleteinsightintoallrelevant
dataandnothavingexperts(competentpeople)fortheis
suesinthisfield.
KeyWords:nationaldefense,Parliament,control,democ
racy,party
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