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Oр га ни зо ва ње, уре ђе ње, функ ци о ни са ње, ме ђу др жав ни од но си, 
од нос др жа ве као вла да ју ћег апа ра та и уоп ште оп ста нак др-

жа ве су пи та ња од иско на. Да нас ова пи та ња ни су ни шта из гу би ла 
на зна че њу – на про тив. Од го во ре ве за не за мно га пи та ња о др жа ви 
по ку ша ли су да ти мно ги те о ре ти ча ри и фи ло зо фи ка ко у про шло-
сти та ко и са да шњи. 
* Виши научни са рад ник, Ин сти тут за политичке студије, Бе о град
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Ме ђу тим, и по ред мно го број них те о ри ја о др жа ви, ње ној уло-
зи, зна ча ју, функ ци о ни са њу итд. го то во па ра док сал но зву чи  да су 
до да нас без пре ци зног од го во ра оста ла мно го број на пи та ња у ве зи 
др жа ве. Ово је, пре све га, због про ме на у дру штву до ко јих је до ве-
ла на у ка, од но сно због раз во ја по је дин ца, дру штва па та ко и са ме 
др жа ве, ње не уло ге, зна ча ја и уоп ште пер цеп ци је др жа ве. Да нас 
јед но од че сто по ста вља них пи та ња ве за них за др жа ву је сте без-
бед ност исте у усло ви ма тран зи ци је, гло ба ли за ци је итд. Пре ци зни-
је ре че но, „фо кус бу ду ћих ис тра жи ва ња и са ме пер цеп ци је др жа-
ве и др жав ног ка па ци те та у сми слу ан га жо ва ња су бје ка та др жа ве 
– др жав них ин сти ту ци ја и дру гих ре ле вант них дру штве них сна га 
(дру штве них гру па) у сми слу уза јам ног ме ња ња и ор га ни зо ва ња 
др жа ве“.1)

У су шти ни др жа ва пред ста вља и из вор је мо ћи ка ко пре ма 
дру гим др жа ва ма та ко и пре ма соп стве ном ста нов ни штву. Да кле, 
др жа ва има свој „кон ти ну ум“ на чи јем се јед ном кра ју на ла зи сла-
ба др жа ва (не бе збед на др жа ва), а на дру гом ја ка др жа ва (без бед на 
др жа ва). На овом ме сту ва жно је ис та ћи да др жа ва има сво ју сна гу 
ко ја се од ре ђу је као „ком би на ци ја др жав не ауто но ми је и др жав ног 
ка па ци те та, где се ауто но ми ја ре фе ри ра на др жав ну спо соб ност да, 
не за ви сно или на су прот ши ро ком спек тру раз ли чи тих дру штве ним 
ин те ре си ма, фор му ли ше вла сти те ин те ре се, (др жа ва мо же би ти не-
за ви сна у не ким, а за ви сна у дру гим до ме ни ма); док се ка па ци-
тет од ре ђу је као др жав на спо соб ност со ци јал не им пле мен та ци је 
ди стинкт них стра те ги ја за ре а ли за ци ју еко ном ских, по ли тич ких и 
дру штве них ци ље ва“.2)

Мо дер на др жа ва има раз ли чи ту уло гу (функ ци ју). Као ба зич-
не функ ци је мо дер не др жа ве се да нас под ра зу ме ва ју 1. обез бе ђе ње 
уну тра шње и спољ не без бед но сти, 2. обез бе ђе ње од ре ђе ног ни воа 
ле ги тим не ре пре зен та ци је 3. обез бе ђе ње бо гат ства и бла го ста ња 
еко ном ске функ ци о нал но сти“.3)

1) Сто ја но вић Ђ. Ђу рић Ж. и Де спо то вић Љ., „Кон цеп ту ал ни оквир за ана ли зу др жав ног 
ка па ци те та“, Српскаполитичкамисао, бр. 2/2011, стр. 13.

2) Иби дем стр. 14.
3) Mil li ken J. Kra u se K., Sta te Fa i lu re, Sta te Col lap se and Sta te Re con struc tion. Co no cepts, 

Les son and Stra te gi es, De ve lop ment and Chan ge, 33(%), 2002, str. 753-762 
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По ред ових ка рак те ри сти ка др жа ве Мајкл Ман ува жа ва марк-
си стич ко-ве бе ри јан ску по став ку Те да Ско по ла по ко јој др жа ва оба-
вља два основ на се та за да та ка:4)

1. одр жа ва ње по рет ка и 
2. над ме та ње са ак ту ел ним или по тен ци јал ним др жа ва ма. 
Осим на ве де них ка рак те ри сти ка др жа ве мо гу се из дво ји ти и 

сле де ће ни шта ма ње ва жни ме ха ни зми др жа ве: 
1) мо но пол кон тро ле сред ста ва за на си ље или фи зич ку при ну-

ду, 
2) те ри то ри јал ност, 
3) су ве ре ни тет, 
4) кон сти ту ци о нал ност, 
5) им пер со нал на моћ, 
6) јав на би ро кра ти ја 
7) власт, 
8) др жа вљан ство, 
9) опо ре зи ва ње.5)

Не ма сум ње да сва ка др жа ва за себ но те жи да бу де иде ал на, из-
ме ђу оста лог и без бед на, не са мо пре ма соп стве ном ста нов ни штву 
не го и у од но су пре ма дру гим др жа ва ма. У сми слу да ли је др жа ва 
иде ал на (без бед на) или не нео п ход на је ана ли за не ко ли ко кључ них 
обла сти за ко је је др жа ва ди рект но од го вор на. Пре ма од но су др жа-
ве, од но сно пре ма ста њу у тим обла сти ма од кру ци јал ног зна ча ја за 
ег зи стен ци ју др жа ве, мо же се са гле да ва ти да ли се за и ста ра ди  (по 
М. Ма ну) о де спот ској или ин фра струк тур ној др жа ви то је сте мо-
ћи, где се де спот ска моћ од ре ђу је пре ко мо гућ но сти др жав не ели те 
ко ја до но си од лу ку да у од ре ђе ном оби му пред у зи ма ак тив но сти 
по соп стве ном на хо ђе њу: без пре го ва ра ња са ци вил ним дру штвом, 
па чак и про тив ње го вих ин сти ту ци ја. То је за пра во моћ над ци вил-
ним дру штвом, док ин фра струк тур на моћ ма ни фе сту је ка па ци тет 
др жа ве да про дре у ци вил но дру штво и да им ло ги стич ким еле мен-
ти ма по ли тич ке од лу ке, од но сно да по сма тра, кон тро ли ше и ко ор-
ди ни ра спро во ђе ње вла сти тих од лу ка. То је моћ да се ути че на ци-
вил но дру штво и да се цен тра ли зу је ко ор ди на ци ја ње го вих ак тив-

4) Mann M., „The Auto no mo us Po wer of the Sta te: Its Ori gins, Mec ha nisms and Re sults u Hall 
J.A. (ed), Sta tes in Hi story; Ba sil Blac kwell, Ox ford, 1986, str.111.

5) Сто ја но вић Ђ. Ђу рић Ж. и Де спо то вић Љ., Иби дем стр. 16.
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но сти пре ко вла сти те ин фра струк ту ре“6).  Да кле, мо же се го во ри ти 
о спрем но сти др жа ве и ње ним ка па ци те ти ма да ре ша ва од ре ђе ну 
про бле ма ти ку, од но сно успе шност бор бе за соп стве ну без бед ност, 
од но сно за оп ста нак др жа ве у са вре ме ним усло ви ма.

Ква ли тет и кван ти тет др жав них ка па ци те та и од нос пре ма 
њи ма, а на ро чи то и пре све га, пре ма при вре ди (из ме ђу оста лих) у 
усло ви ма гло ба ли за ци је и кри зе за пад не при вре де да нас се нај че-
шће и ме ри успе шност функ ци о ни са ња сва ке са вре ме не др жа ве.

КРИЗАКАПАЦИТЕТАВЛАСТИИ/ИЛИКРИЗАЗЕМЉЕ

У су шти ни ка да се го во ри о Ср би ји мо же се за кљу чи ти да је 
она пре сто ти ну го ди на би ла знат но си ро ма шни ја не го да нас, са 
знат но сла би је обра зов ном струк ту ром ста нов ни штва. Ме ђу тим, 
до на ших да на са свим је очи глед но да се Ср би ја мо дер ни зо ва ла и 
при вред но раз ви ла. Осим при вред ног раз во ја па ра лел но се раз ви-
ја ла и де мо кра ти ја, ко ја је оспо ра ва на а на ро чи то у пе ри о ду (1903 
– 1914. го ди не) иако је објек тив но го во ре ћи, де мо крат ски би ла 
знат но раз ви је ни ја у од но су на су сед не др жа ве. Да кле има ла је уз-
о ран пар ла мен та ри зам. О са вре ме ној де мо кра ти ји, од но сно пар-
ла мен та ри зму у Ср би ји мо же се го во ри ти од 1990. го ди не. Да кле, 
иако пар ла мен тар на др жа ва о де мо крат ској др жа ви се ни је мо гло 
го во ри ти све до кра ја два де се тог ве ка. Ово пре све га због „фал-
си фи ко ва ња из бор них ре зул та та, ме диј ске не сло бо де, про га ња ња 
не ис то ми шље ни ка.....“.Тек по сле 2000-е го ди не на кон „де мо крат-
ске про ме не“ на ста ју су штин ске про ме не у Ср би ји у свим обла-
сти ма жи во та дру штва и др жа ве. Иако по тврд ња ма вла де Ср би је 
и по ли тич ког ру ко вод ства зе мље Ср би ја је бре ме ни та про ме на ма 
чи ни се да мно ги ре ле вант ни по ка за те љи да нас не пот кре пљу ју те 
оп ти ми стич ке из ја ве. Чи ње ни ца је да је да нас у Ср би ји бло ки ра-
но де се ти не хи ља да пред у зе ћа због фи нан сиј ске не ли квид но сти, а 
при ва ти за ци ја ве ли ких др жав них пред у зе ћа се не рет ко за вр ша ва 
про па да њем тих при ва ти зо ва них пред у зе ћа, сма тра се да је не за-
по сле но око ми ли о ни по рад но спо соб ног ста нов ни штва, а ако би 
се не за по сле ним тре ти ра ли и оне осо бе ко је не ра де на рад ним ме-
сти ма при ме ре но сво јој струч ној спре ми он да тај број пре ма шу је 
2,4 ми ли о на не за по сле них од укуп но око 6,5 ми ли о на ста нов ни ка 
Ср би је. Та ко ђе, да нас 70875 по ро ди ца у Ср би ји при ма со ци јал ну 

6) Ман М., Иби дем стр. 113-114. 
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по моћ или пре ци зни је 173.284 по је дин ца. С дру ге стра не за по сле-
но је око 300 хи ља да пен зи о не ра (као до дат на де лат ност) ме ђу ко-
ји ма је нај ви ше пен зи о ни са них вој них ли ца, при пад ни ка МУП-а, 
во за ча....у су шти ни нај ви ше је оних ко ји су има ли бе не фи ци ран 
рад ни стаж. Не ко ли ко пу та је у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња 
ука зи ва но и на по ја ву да нпр. по је ди ни про фе со ри уни вер зи те та 
ра де  (те зга ре) на 3 до 5 фа кул те та итд. Због во ђе ња по гре шне еко-
ном ске по ли ти ке ко ја очи глед но не да је до бре ре зул та те, јер по-
ли тич ке пар ти је, од но сно еко ном ске ели те по дик та ту по ли тич ких 
пар ти ја кре и ра ју еко ном ску по ли ти ку. Ово та ко ђе и због очи глед но 
не сре ђе ног при вред ног ам би јен та, јер се све осци ла ци је у при вре-
ди из у зет но не по вољ но ре флек ту ју на це ло куп ну сли ку Ре пу бли ке 
Ср би је. „Од кра ја 2008. го ди не до кра ја 2010. го ди не, што зна чи за 
са мо две го ди не у Ср би ји је без по сла оста ло пре ко 400.000 љу ди7) 
од то га је око 200.000 љу ди за и ста оста ло без по сла, а дру гих око 
200.000 од но си се на оне ко ји су пре ста ли да ра де у тзв. си вој еко-
но ми ји. За стра шу ју ћи су по да ци да је у Ср би ји за по сле но све га око 
1,8 ми ли о на љу ди, при че му је њи хо ва про сеч на за ра да 375 евра и 
ме ђу нај ма њим је на Бал ка ну; пре ко 1,6 ми ли о на пен зи о не ра има 
про сеч ну пен зи ју око 188 евра; број не за по сле них до сег нуо је око 
ми ли он љу ди; око 650.000 за по сле них не ре дов но при ма пла ту; око 
130.000 ра ди а не при ма пла ту; пре ко два ми ли о на гра ђа на је из у-
зет но си ро ма шно; ви ше од 650.000 љу ди се на ла зи ис под тзв. гра-
ни це си ро ма штва или је на са мој гра ни ци – а то зна чи да не мо же 
да за до во љи ни нај о снов ни је по тре бе; око 80.000 љу ди хра ни се у 
на род ним ку хи ња ма. Пад жи вот ног стан дар да је га ло пи ра ју ћи. Са 
дру ге стра не број бо га та ша у Ср би ји ра сте. То су углав ном јав ни 
функ ци о не ри и ра ни ји бо га та ши ко ји су због сво је бли ске ве зе са 
струк ту ра ма на вла сти уве ћа ли сво је бо гат ство8). 

Оно што на ро чи то за слу жу је па жњу  је сте чи ње ни ца да је 
стра те ги ја за из ла зак из кри зе ак ту ел не по ли тич ке вла сти у Ср би ји 
усме ре на на за ду жи ва ње у ино стран ству Ме ђу тим, од те исте вла-
сти се че сто мо же чу ти да Ср би ја ни је у кри зи. Ре кли би смо ипак 
да оном ко ме ни је ја сно да смо у кри зи ни је ме сто ни у по ли ти-
ци, ни у при вре ди ни у вла да ју ћем апа ра ту зе мље. Очи глед но је да 
при вред ног ра ста у Ср би ји не ма јер са ова квим ра стом при вре де и 

7) Сне жа на Грк: „Ср би ја и Европ ска уни ја – кри зе по сле кри зе“, Српскаполитичками
сао, бр. 2/2011, стр. 114-115.

8) Иби дем 
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за ду же но шћу по треб но је на де се ти не го ди на да иза ђе мо из кри зе 
или бар до стиг не мо сте пен раз во ја не ких др жа ва Европ ске уни је. 

Од ма лог је зна ча ја што се ипак ши ром Ср би је по ла жу ка ме ни 
те мељ ци на мно гим гра ди ли шти ма или за вр ша ва ју са о бра ћај ни це 
(ко је су тре ба ле би ти за вр ше не пре не ко ли ко го ди на) јер се чи ни 
да се ра ди о ра чу ни ма без по кри ћа, од но сно у ве ли кој ме ри као 
сво је вр сној по ли тич кој ре кла ми. Ре кло би се да се у Ср би ји ни шта 
су штин ско не де ша ва, по пи та њу при вре де, јер вид ног при вред ног 
ра ста не ма, а ра сте спољ но за ду жи ва ње.

Пер цеп ци ја без бед но сног ри зи ка Ре пу бли ке Ср би је, не са мо 
ка да је реч о Ко со ву и Ме то хи ји, се ве о ма по ја ча ва и убр за ва. Тим 
пре чуд но је да ак ту ел на по ли тич ка власт не ма ја сно озна че не при-
о ри те те ре ша ва ња про бле ма. Ја сно је да се, пре све га, мо ра ре ши ти 
си ту а ци ја у ве зи Ко со ва и Ме то хи је, а та ко ђе и при вред на кон со-
ли да ци ја. За чу ђе ње је да су у оп ти ца ју и не ки дру ги ци ље ви, а да 
ни су ре ше ни ни ови фун да мен тал ни (го ру ћи) про бле ми без бед но-
сти зе мље схва ће не у ње ном нај ши рем пој мов ном зна че њу, тач ни је 
ре че но оп ста нак зе мље. 

Пер цеп ци ја од но са пре ма ак ту ел ној по ли тич кој вла сти од 
стра не гра ђа на је ве о ма ди ску та бил на и мо же се ка за ти да гра ђа ни 
не уоча ва ју ис кре ну же љу ак ту ел не по ли тич ке вла сти за слу же ње 
на ро ду већ са мо бор бу за оп ста нак на вла сти (бор ба за фо те љом). 
У том сми слу ин ди ка ти ван је при мер бор бе за ре ги о на ли за ци јом 
упра во оне стран ке ко ја је у про те клих де се так го ди на до дат но 
цен тра ли зо ва ла на шу зе мљу. Та ко ђе, у Ср би ји по сто је тзв. про-
е вроп ска пар ти ја ко ја осу ђу је „срп ски на ци о на ли зам“, али јој не 
сме та на ци о на ли зам су сед них на ро да итд. Осим то га, ове стран ке 
су да нас пар ла мен тар не, тач ни је ре че но, део су по ли тич ке ве ћи не у 
пар ла мен ту. У том сми слу ин ди ка ти ван је и при мер по се те ак ту ел-
ног пред сед ни ка Ср би је Ма ђар ској ок то бра 2009. го ди не и по хва ле 
истог од ма ђар ског пред сед ни ка Ла сла Шо љо ма јер је срп ски пар-
ла мент до нео За кон о на ци о нал ним са ве ти ма, за ко ји је ма ђар ски 
пред сед ник ре као да „пру жа осно ву за кул тур ну ауто но ми ју Ма ђа-
ра ко ји је прав ни оквир и за те ри то ри јал ну“.9)

Из ово га се мо же за кљу чи ти да се у Ср би ји да нас ра ди о де фи-
ци ту све сти до по мањ ка ња нов ца, што је уоста лом слу чај ши ром 
све та тј. у Европ ској уни ји, САД итд..Ре кли би смо да без бед но сна 

9) Мом чи ло Су бо тић: СрпскаВојводинаињенемањине, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2011, стр. 118.
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си ту а ци ја ни је кри тич на, али пер цеп ци ја ду би не (су шти не) кри зе 
иде у прав цу ду бо ке не рав но те же на свим по љи ма, а на ро чи то оне 
еко ном ске и со ци јал не из ко је се те шко мо же оства ри ва ти и одр-
жа ва ти ста бил на без бед ност и то по сма тра но на ду жи вре мен ски 
пе ри од. Та ко нпр. пен зи је па у до бром де лу и пла те ко је се ис пла-
ћу ју из бу џе та се ис пла ћу ју но вим за ду жи ва њем, про да јом др жав-
не имо ви не иако је нор мал но да се то ра ди из сред ста ва ство ре них 
про из вод њом на при мер. Да кле, до ла зи мо у ста ње ду бо ке не рав-
но те же и анк си о зно сти гра ђа на ко ји са да  мо ра ју да ми сле о сво јој 
бу дућ но сти на дру ги на чин иако се ра ди углав ном о гра ђа ни ма ста-
ри је ста ро сне до би. Ово ди рект но до во ди до на стан ка по мањ ка ња 
ста бил не  без бед но сти  и не по ве ре ња пре ма ак ту ел ној вла сти код 
истих, али и оних ко је они из др жа ва ју - њи хо ву де цу. 

Због то га се мо же за кљу чи ти да пер цеп ци ја ри зи ка Ср би је се 
стал но по ве ћа ва, а тај про блем се не мо же из ра зи ти ,да кле, са мо у 
ви со ком де фи ци ту већ у не по вољ ним еко ном ским пер фор ман са ма 
Ср би је, а на ро чи то на спор из ла зак из еко ном ске кри зе као и због 
не кон ку рент но сти Ср би је на свет ском тр жи шту (из во зу) итд. 

Фи нан сиј ски про бле ми (по мно ги ма и мо гу ћи фи нан сиј ски 
бан крот) се мо же до ве сти у ве зу са мо рал ном не зре ло шћу. Мо рал-
на не до ра слост ве ћи не гра ђа на пред са вре ме ним еко ном ским, фи-
нан сиј ским, при вред ним иза зо ви ма огле да се у бит ним од но си ма, 
од но сно у оно ме што се мо же на зва ти „етич ким од но си ма“, од но-
си ма на ра ду, од нос пре ма има ти, од нос пре ма вре ме ну, про сто ру, о 
од но су пре ма чи та вом ни зу тзв. ма те ри јал них би о ло шких, еко ном-
ских вред но сти. Тим вред но сти ма сва ки гра ђа нин мо ра упра вља ти 
са ви шег ни воа раз ви је не де мо кра ти је, сло бо де, све сти, али је очи-
глед но да је ту на стао (по сто ји) „крат ки спој“.Да кле, у из ве сном 
сми слу чо век гу би кон тро лу над сво јим жи во том јер на при мер 
не зна шта ће би ти су тра (не из ве сна бу дућ ност) и уоп ште гра ђа ни 
гу бе на ду у бо љи жи вот. 

Ис ку ства из про шлих кри за ука зу ју да се са истом нај бо ље бо-
ре они гра ђа ни ко ји ра де, ко ји су кре а тив ни, ко ји уно се но ви не у 
по слу итд. што је код нас не дво сми сле но оне мо гу ће но јер је ве ли-
ки број не за по сле них и оних ко ји ће тек оста ти без по сла. Ра ди се о 
дик та ту „од о зго“. Са дру ге стра не гра ђа ни сма тра ју да ни су кри ви 
за при вред ну си ту а ци ји у зе мљи и не од ри чу се ла ко вред но сти на 
ко је су на ви кли да има ју и жи ве у скла ду са њи ма. 
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Ме ђу тим, оно што се нај ви ше чи ни ин те ре сант ним је сте чи-
ње ни ца да ће Ср би ја нај ве ро ват ни је иза ћи из кри зе, али ула зи у де-
пре си ју што је дру ги (спе ци фи чан) об лик кри зе. От пла та спољ ног 
ду га се за са да од ви ја, али при мет но са све ве ћим по те шко ћа ма. 
Кључ вра ћа ња спољ ног ду га се са сто ји у узи ма њу но вих кре ди та 
од но сно, но вим кре ди ти ма вра ћа мо ста ре ду го ве (кре ди те). Ме ђу-
тим, чи ни нам се да ни узи ма ње кре ди та (за ду жи ва ње) ни је нај-
ве ћи про блем. Знат но ве ћи про блем је што то за ду жи ва ње ни је у 
функ ци ји ра ста про из вод ње, за по шља ва ња, со ци јал не па и без бед-
но сне ста бил но сти.  Очи глед но је да ак ту ел на де мо крат ска власт 
ни је ус пе ла да ство ри но ве вред но сти, што је је ди но ис прав но са 
еко ном ског аспек та. Од но сно, ни је ус пе ла да на пра ви (ор га ни зу је) 
при вре ду, дру штво тј. др жа ву ко ја ства ра бру то дру штве ни про из-
вод за сно ван на ства ра њу но ве вред но сти. Ово не са мо због оп штег 
ста ња при вре де у зе мљи већ због укуп ног ста ња без бед но сти ко је 
не дво сми сле но упу ћу је на по тре бу хит не про ме не по ли ти ке, а на-
ро чи то оне ко ја се од но си на при вре ду зе мље. Ме ђу тим, за раз ли ку 
од ак ту ел не по ли тич ке вла сти тзв. опо зи ци о не пар ти је, ко је се на-
да ју до ла ску на власт упра во тај мо дел при вре ђи ва ња тј. ства ра ња 
но ве вред но сти ста вља ју као при мар ни циљ и за да так сво га ра да. 

КАПАЦИТЕТИСРБИЈЕИНОВЕЗАМКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Мо же се за кљу чи ти да ак ту ел на по ли тич ка власт код нас да нас 
се пре ма тзв. ино ути ца ји ма од но си са два аспек та. Је дан аспект 
пред ста вља „прав да ње“ ло шег ста ња у зе мљи кри зом при вре де у 
све ту, од но сно на гло бал ном ни воу. Дру ги аспект пред ста вља упра-
во осла ња ње на тај спољ ни свет у сми слу узи ма ња кре ди та (за ду-
жи ва ња) од раз ви је них др жа ва за па да. Ме ђу тим, чињеница је да
сеекономскакризаданаснеможеназватисветскомекономском
кризом јер исти не ра ди ни су све др жа ве све та у кри зи као нпр. Ки-
на, Ин ди ја,Ма ле зи ја, Ру си ја, Ку ба, нај ве ро ват ни је и Пољ ска и др.

Да нас прет по став ка функ ци о ни са ња фи нан сиј ског си сте ма у 
зе мљи је пи та ње не ли квид но сти. Ме ђу тим, у Ср би ји је ве о ма зна-
чај на тзв. ин тер на не ли квид ност чи ји се узрок на сто ји об ја сни ти 
свет ском тзв. еко ном ском кри зом што је ве о ма ди ску та бил но ако 
се зна да на ша при вре да ни је из во зно ори јен ти са на. Мо же се та ко 
са ве ли ком си гур но шћу за кљу чи ти да при вре да Ср би је не за ви си 
мно го од свет ске при вре де. Ду го ви Ср би је су на ста ли на кон ок то-
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бар ских – де мо крат ских про ме на па до да нас. Уоста лом све др жа ве 
бив ше СФРЈ су да нас за ду же не око 170 ми ли јар ди евра у од но су на 
дуг из пе ри о да СФРЈ ко ји је из но сио око 25 ми ли јар ди евра.

Пре ма кри те ри ју му Свет ске бан ке, ви со ко за ду же на зе мља је 
она чи ји спољ ни дуг из но си 80 про це на та бру то дру штве ног про-
из во да. Ср би ја је већ ушла у зам ку ду жнич ке кри зе ко ја се упр кос 
обе ћа њи ма ак ту ел не по ли тич ке вла сти о из ба вље њу, ипак ве о ма 
убр за ва. Спољ ни дуг Ср би је на кра ју 2010. го ди не из но сио је 23,78 
ми ли јар ди евра. Глав ни ца спољ ног ду га је 23,5 ми ли јар ди евра, за 
на пла ту је до спе ло 1,5 ми ли јар ди евра, а са мо ре дов на ка ма та на 
дуг је 270 ми ли о на евра. Нај ве ћи део ду га је дуг ак ту ел не  вла де 
пре ма Па ри ском клу бу (1,9 ми ли јар ди евра), Ме ђу на род ној бан ци 
за об но ву и раз вој (1,4 ми ли јар де евра), Европ ској ин ве сти ци о ној 
бан ци (864,8 ми ли о на евра), Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду ( 
449,5 ми ли о на евра).10) Уоп ште но го во ре ћи уче шће спољ ног ду га 
Ср би је у БДП-у стал но ра сте11) што ве о ма за бри ња ва и знат но усло-
жа ва уну тра шњу си ту а ци ју у зе мљи у го то во свим аспек ти ма, а 
на ро чи то по сма тра но са аспек та без бед но сти. Та ко ђе се из на ве де-
ног мо же за кљу чи ти да су еко ном ски ка па ци те ти Ср би је од ко јих 
прак тич но за ви си функ ци о ни са ње зе мље као и ње на без бед ност, су 
на ве о ма ни ском сте пе ну. Ова кво ста ње не дво сми сле но мо же би ти 
ини ци јал на ка пи сла за про те сте гра ђа на и уоп ште мо же до ћи до 
ис по ља ва ња гра ђан ске не по слу шно сти, со ци јал них не ми ра па и до 
ис по ља ва ња ра зних об ли ка на си ља. Исти не ра ди пре ма кри те ри-
ју му Свет ске бан ке, ви со ко за ду же на зе мља је зе мља чи ји спољ ни 
дуг из но си 80 про це на та БДП. У том сми слу ин ди ка ти ван је при-
мер да Ср би ја ни је нај за ду же ни ја ме ђу бив шим др жа ва ма СФРЈ. 
По ре ђе ња ра ди дуг у Ве ли кој Бри та ни ји из но си око 500 про це на та 
БДП, у САД 300 про це на та итд. Оче ку је се да ће раст БДП у Ср би-
ји у на ред ном пе ри о ду би ти око 3 про цен та што објек тив но из но-
си знат но ви ше не го на при мер у Пор ту га ли ји, Хр ват ској, Шпа ни-
ји, Ита ли ји, Ма ке до ни ји итд. од но сно да Ср би ја ни је у кри зи али 
са ова квим сте пе ном ра ста БДП тре ба мно го де це ни ја да иза ђе из 
кри зе.

10)  На род на бан ка Ср би је 10.02.2011. го ди на
11)  Кра јем де цем бра 2010. го ди не уче шће спољ ног ду га у БДП  је из но си ло око 80 про-

це на та. Зва нич ни др жав ни по да ци о јав ном ду гу Ср би је тј. ње го во уче шће у БДП-у 
из но си 41,5 про це на та што се раз ли ку је од по да та ка ММФ (44 про цен та)
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Је дан од кру ци јал них про бле ма код нас је, чи ни се, што на ша 
ак ту ел на власт ни је у до вољ ној ме ри све сна у ка квој се ми си ту а-
ци ји да нас објек тив но на ла зи мо и да су ка па ци те ти Ср би је (ка па-
ци те ти ак ту ел не вла сти) за из ла зак из ак ту ел не кри зе ве о ма су же-
ни. Ово тим пре што су по ли ти ча ри у Евро пи као и на за па ду, али 
и у Ср би ји  пре два де се так го ди на за кљу чи ли да ће ка пи тал бо ље 
вла да ти на ро ди ма пу тем тр жи шта не го што би на ро ди са ми со бом 
упра вља ли пу тем де мо кра ти је. Об зи ром да су власт пре пу сти ли 
ка пи та лу Европ ска уни ја и САД су у ства ри пре ве ли ки део но ве 
вред но сти ко ја се ства ра ра дом пре пу сти ли ка пи та лу, а пре ма ли 
део су за др жа ли за се бе чи ме по ку ша ва ју одр жа ти др жа ву у функ-
ци ји – функ ци ју др жа ве а чи ме се за до во ља ва ју по тре бе гра ђа на. 
Осим то га та сред ства се ни су из два ја ла (ку му ли ра ла) за бу дућ ност.

Ре пу бли ка Ср би ја да нас бре ме ни та еко ном ском про бле ма ти-
ком ипак има ре зер вну ва ри јан ту за из ла зак из кри зе, а њу чи не 
при род на бо гат ства зе мље за ко ја су за ин те ре со ва не мно ге ино-
стра не кор по ра ци је, а што ак ту ел ној вла сти у Ср би ји да је за пра во 
да ова бо гат ства ко ри сти као спе ци фи чан ка па ци тет зе мље за из ла-
зак из са да шњег ве о ма по љу ља ног ста ња при вре де.

Ово, пре све га, омо гу ћа ва да се стра ни ка пи тал, а пре све га 
за пад ни, им пу ти ра и ре ла тив но бр зо про дре у Ре пу бли ку Ср би је. 
Ова им пу та ци ја стра ног ка пи та ла, пре све га, од го ва ра ла је стра-
ним ула га чи ма због ства ра ња ве ли ког про фи та. У том сми слу су 
ин ди ка тив ни кре ди ти, од но сно ка ма те под ко ји ма се за ду жу ју гра-
ђа ни, а ко је су ме ђу нај ве ћим ка ма та ма у на шем ре ги о ну и уоп ште 
у Евро пи. Нај че шћи вла сни ци тих ба на ка су ино стра ни парт не ри. 
Та ко ђе, да нас ви ше не ма сум ње да је и са ма Ср би ја већ ушла у зо ну 
ви со ке за ду же но сти и по ста је за ви сник од стра них фи нан сиј ских 
сред ста ва без ика квих на зна ка да би их мо гла вра ти ти ( по оце ни 
Ин сти ту та за тр жи шна ис тра жи ва ња). Не сум њи во је да уко ли ко се 
на ста ви ова ко за ду жи ва ње зе мље и у бу дућ но сти, у Ср би ји се мо гу 
оче ки ва ти и по ли тич ке кон се квен це о ко ји ма за са да ни са аспек-
та без бед но сти не ма аде кват ног ре ше ња код нас али ни у дру гим 
др жа ва ма. Ве ро ват но се из тих раз ло га код нас знат но бр же, али и 
ма сов ни је осни ва ју бан ке не го про из вод на пред у зе ћа...Ипак у об-
зир се мо ра узе ти и „чи ње ни ца да др жа ве у тран зи ци ји ни су има ле 
је дин стве но тра си ран пут пре ла ска из јед ног у дру го уре ђе ње па 
се због то га од но си пре ма еко но ми ји и ње ном зна че њу при сту пи-
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ло на раз ли чи те на чи не“.12)На ро чи то је ин ди ка тив на за ин те ре со ва-
ност стра них ула га ча (про фи те ра) у обла сти са о бра ћа ја ка ко би се 
омо гу ћио при ступ и ко ри шће ње по сто је ћих си ро вин ских ба за са 
јеф ти ном рад ном сна гом“.13)

Та ко ђе, по љо при вред на про из вод ња иако је у струк ту ри на ци-
о нал не до би ти из но си ла ви сок про це нат, на шла се да нас у ве о ма 
те шком по ло жа ју. Си ро ма штво си сте мат ски при ти ска све при вред-
не обла сти, али и ван при вред не обла сти, од но сно већ са да је ја сно 
мо гу ће пре по зна ти не ке ка рак те ри сти ке со ци јал не кри зе у Ре пу-
бли ци Ср би ји.

По се бан је про блем си ро ма ше ње ка па ци те та ин ду стри је, али 
и по љо при вре де услед че га по љо при вред на га здин ства, а на ро чи то 
она сит на у при ват ном вла сни штву, за ду жу ју се нај че шће не ра ди 
про из во ђач ких ци ље ва, ин тен зи ви ра ње га здин ства, већ ра ди по пу-
не де фи ци та ко ји су у по љо при вред ним до ма ћин стви ма стал ни, а 
до пу ња ва ју се, нор мал но са мо про да јом зе мље по ба га тел но ни-
ским це на ма и от пу шта њем рад не сна ге.“На ова га здин ства ути че 
тр жи ште ра да и на јам ни не мно го ви ше не го тр жи ште по љо при-
вред них про из во да....кре дит је ту, да кле као сред ство одр жа ва ња 
фи зич ког жи во та по ро ди це.“14) 

Ус по ста вља ње вла да ви не про фи та и ње го вих вла сни ка је очи-
глед но циљ оних сна га на вла сти ко ји та кво ста ње же ле да за др же 
трај но. Мно ге ствар не про ме не ко је је нео п ход но и бр зо из вр ши ти 
оста ју по стра ни јер вла да ју ћој ели ти од го ва ра ју са мо оне про ме не 
ко је во де ја ча њу њи хо вог оп стан ка и ре про ду ко ва њу про фи та - уве-
ћа њу ка пи та ла. Исти не ра ди да нас „про фит је основ ни по кре тач и 
циљ по сло ва ња, али ни је ње го ва ко нач на свр ха већ су то за до вољ-
ства и сре ћа као и у дру гим лич ним и дру штве ним де лат но сти ма. 
Кон цеп ци ја пре ма ко јој су но вац и про фит са ми се би свр ха до ве ла 
је до ду бо ке си стем ске кри зе ко ја ни је са мо фи нан сиј ска“.15)

Да кле, ма те ри јал ни успех не тре ба схва ти ти у ну жној ко ре ла-
ци ји са сре ћом па оту да се мо же по ста ви ти пи та ње ствар не уло ге 

12) Ђу рић Ж., Јо ва ше вић Д. Ра кић М.: Корупцијаизазовдемократији, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр.  57.

13) Ин ди ка ти ван је слу чај бив ше же ле за ре у Сме де ре ву где рад ни ци за 1 час ра да да нас до-
би ја ју око 2 до ла ра, док за исти по сао са да шњи вла сник Yues stil у САД рад ни ке пла ћа 
пре ко 15 до ла ра на час.

14)  А. Ву чо: АграрнакризауЈугославији, стр. 17.
15) Pi ter Sen ge: „Кри за  –  прет ња и шан са“ , Ме ђу на род но са ве то ва ње, За греб, 2009. 
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на ци о нал ног бру то про из во да као ин ди ка то ра оп штег ста ња гра ђа-
на и без бед но сти и оп штег на прет ка др жа ве. 

Исти не ра ди мо ра се при зна ти да је ипак нај бо љи на чин за 
пре ва зи ла же ње си ро ма штва у ства ри при вред ни раст, од но сно од 
ва жно сти су сви фак то ри ко ји ути чу на раст при вре де и ти ме омо-
гу ћа ва ју бо љи жи вот. 

У су шти ни ка да се го во ри о уну тра шњим про бле ми ма ко ји до-
во де до сла бље ња при вред ног ра ста па оту да и ди рект ног ути ца ја 
на си ро ма штво ста нов ни штва, мо ра се на гла си ти да на про сто ру 
бив ше СФРЈ по сто ји не пра вед на по де ла узро ка си ро ма штва. Сва ка 
пре ра спо де ла је у су шти ни про бле ма тич на, а на ро чи то рас по де ла 
дру штве ног бо гат ства. У Ср би ји да нас не дво сми сле но ег зи сти ра 
огро ман др жав ни апа рат чи је уче шће у тро ше њу бу џе та ни је ма-
ло, а при то ме је и објек тив но го во ре ћи, у мно гим сег мен ти ма и 
не ра ци о нал но. Ово је на ро чи то зна чај но ка да се зна да је про блем 
и ка да је др жа ва бо га та, а не ра ци о нал но тро ши, али ка да је др жа ва 
при вред но сла ба и не ра ци о нал но тро ши он да то сва ка ко пред ста-
вља озби љан про блем.

Бу џет кроз ко ји се вр ши пре ра спо де ла пу ни се та ко што сви 
уче ству ју у ње го вом пу ње њу, а то је по тре ба за ујед на ча ва њем из-
ме ђу си ро ма шних и бо га тих. Ту се та ко ђе мо же раз ма тра ти и пи-
та ње од ко га се узи ма и ко ме се да је из тог бу џе та што ди рект но 
ука зу је да је дру га ва жна ствар у бор би про тив си ро ма штва упра во 
упра вља ње бу џе том, а не са мо ње го во пу ње ње.

У том сми слу пре пет го ди на је на при мер у Ре пу бли ци Ср би ји 
ура ђе на Стра те ги ја за сма ње ње си ро ма штва ко ја је им пле мен ти-
ра на бр же не го не ке дру ге стра те ги је ура ђе не знат но пре ове стра-
те ги је. Чи ње ни ца је да је из ра да ра зних стра те ги ја у Ре пу бли ци 
Ср би ји као и дру гих ака та од из у зет ног зна ча ја за ње но функ ци-
о ни са ње и да нас не дво сми сле но иде ве о ма спо ро, а че сто то са мо 
оста је „стра те ги ја на па пи ру“ и до бра пред из бор на ре кла ма. Да кле, 
уоча ва се ма њак за ко на и дру гих про пи са, а мо же се за кљу чи ти да 
се ра ди о инерт но сти па и не е фи ка сно сти др жа ве по пи та њу до но-
ше ња и усва ја ња де фи ци тар них  за ко на.

Ула га ње у при вре ду, као нај ва жни ји и са да ве о ма про бле ма ти-
чан ка па ци тет зе мље пред ста вља ве ли ки ри зик при че му се ов де не 
ми сли са мо на сла би је раз ви је не др жа ве већ и на оне нај ра зви је ни-
је. Ка да фи нан сиј ски по сред ни ци ку пу ју фи нан сиј ске про из во де са 
јед ном гру пом ка рак те ри сти ка, а про да ју их са дру гом вр стом или 
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гру пом ка рак те ри сти ка, та раз ли ка у ка рак те ри сти ка ма из ла же фи-
нан сиј ске по сред ни ке раз ли чи тим ри зи ци ма.

Да би ми ни ма ли зо ва ла ри зи ке, фи нан сиј ске ин сти ту ци је – др-
жа ва мо ра да узи ма у об зир при вред ни ка па ци тет и ри зик за ду-
жи ва ња, ри зик ли квид но сти, ри зик из во за (де ви зног кур са) и по-
ли тич ки ри зик“16), од но сно стра ни ула га чи же ле да обез бе де сво ја 
ула га ња у зе мље ко је има ју раз ви је ну еко ном ску без бед ност ко ја 
об у хва та ме ре и по ступ ке др жав них ор га на и ин сти ту ци ја (део др-
жав них ка па ци те та) ко ји ма се це ло куп ни еко ном ски, при род ни, 
људ ски, на уч но-тех но ло шки и др. по тен ци ја ли и ре сур си зе мље 
ан га жу ју и ра ци о нал но ко ри сте за по тре бе без бед но сне по ли ти ке 
и стра те ги је.

Та ко ђе, да се уочи ти и успо ра ва ње ин те гра ци је (на мер но или 
не на мер но) од стра не дру гих др жа ва кроз на ме та ње раз ли чи тих 
усло ва итд. чи је би при хва та ње мо гло иза зва ти од ре ђе не ути ца је на 
по ли тич ко и без бед но сно ста ње у зе мљи.

Мо же се та ко ђе уочи ти и пре не бре га ва ње соп стве ног Уста ва 
и за кон ских од ред би при на сто ја њу ин те гра ци је у Европ ску уни ју. 
Сва ка ко нај зна чај ни је у том сми слу пред ста вља нео п ход ност при-
ла го ђа ва ња (усло вља ва ње) Ре пу бли ке Ср би је са по тре бом при хва-
та ња од ре ђе них за ко на и про пи са Европ ске уни је „нео п ход них“ 
ра ди ком па ти бил но сти истих. При то ме је по треб но да Ср би ја при-
хва ти ви ше од 100.000 ра зних за кон ских од ред би и про пи са што ће 
не сум њи во у ве ли кој ме ри из ме ни ти на ше на ци о нал но за ко но дав-
ство па и сам Устав зе мље. 

Не сум њи во је да су стран ке ли дер ски ор га ни зо ва не оли гар хи је 
ко је се су штин ски не бо ре за оства ре ње про кла мо ва них ци ље ва у 
из бор ним над ме та њи ма. По ли тич ке пар ти је су мо но лит не и го то во 
дик та тор ски уре ђе не јер све за ви си од њи хо вих ли де ра ко ји тра же 
по слу шност од чла но ва сво је пар ти је.

Че сто је на сце ни и иза сце не ме ђу соб но ме ђу стра нач ко „пре-
пу ца ва ње“ у окви ру по ли ти ке, а не оче ки ва на бор ба за на при мер 
ства ра ње усло ва за со ци јал ну јед на кост, пре ва зи ла же ње си ро ма-
штва, кул тур ног уз ди за ња, на ци о нал ног је дин ства итд. Због то га 
„др жа ва да је пот по ру стран ка ма за фи нан си ра ње из бор них кам-
па ња за то што су стран ке ва жни чи ни о ци де мо кра ти је и тре ба да 

16)  Ра кић М.: „Фи нан сиј ске ин сти ту ци је и тр жи ште хар ти ја од вред но сти“, Пословнаеко
номија, бр. 1, ФА БУС, Но ви Сад, 2009 стр. 91.
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са чу ва ју сво ју са мо стал ност. На тај на чин се сма њу је мо гућ ност 
да раз не ин те ре сне гру пе „ку пе“ услу ге стра на ка та ко што ће им 
пла ти ти из бор не кам па ње....И по ред све га, фи нан си ра ње из бор них 
кам па ња је ве ли ким де лом без ефек тив ног над зо ра“.17)

Да кле, др жав ни ка па ци те ти Ср би је се до брим де лом 
ства ра ју и фор ми ра ју раз ви ја њем и  ко ри шће њем  мен та ли те-
та и ка рак те ра по слу шно сти пре ма пар ти ја ма и њи хо вим ли-
де ри ма. Др жав ни ка па ци тет се од ре ђу је као „др жав на спо соб ност 
со ци јал не им пле мен та ци је ди стинкт них стра те ги ја за ре а ли за ци ју 
еко ном ских, по ли тич ких и дру штве них ци ље ва. Ово ме тре ба до-
да ти да се успех за ре ше ња про бле ма по ли тич ког по рет ка мо же 
об ја сни ти из три раз ли чи та али ме ђу соб но по ве за на угла а је дан од 
њих је пре ко про це са дру штве ног уго ва ра ња (ли бе рал на тра ди ци-
ја) ко ји де но ти ра од ри ца ње од нео гра ни че не сло бо де за рад жи во та 
у ци вил ном по рет ку као га ран ту без бед но сти и про сто ру са од ре-
ђе ном, не за о би ла зном по ли тич ком ле ги тим но шћу“ .18)

Ме ђу тим, упра во због то га мно ги гра ђа ни Ср би је оче ку ју да ће 
ње ним ула ском у Европ ску уни ју не ста ти сви ови про бле ми и да ће 
ауто мат ски до ћи до по ра ста њи хо вог стан дар да, не стан ка ко руп-
ци је, ме ђу на ци о нал них про бле ма ....од но сно на ста ће бо љи жи вот 
за њих. 

ЕКОНОМСКИКАПАЦИТЕТИИБЕЗБЕДНОСТ

Ка да се го во ри о ор га ни зо ва њу и функ ци о ни са њу си сте ма без-
бед но сти у са вре ме ним усло ви ма, од но сно у усло ви ма ко ји зах-
те ва ју че сто и ра ди кал не про ме не си сте ма, не ми нов но је да тро-
шко ви тих про ме на мо ра ју би ти при ме ре ни усло ви ма но вог без-
бед но сног кон цеп та, а пре све га мо гућ но сти ма при вре де зе мље. 
Ме ђу тим, да нас се же ли од го во ри ти свим об ли ци ма угро жа ва ња 
без бед но сти што на ме ће по тре бу (у прак си се то већ одав но ра ди), 
под од ре ђе ним усло ви ма и у од ре ђе но вре ме, на гла ше ни јег фи нан-
си ра ња и ак ти ви ра ња по је ди них „ти по ва“ без бед но сти (без бед но-
сних ин сти ту ци ја и су бје ка та без бед но сти)19).

17)  Го сто вић Дра ган: „Из бор ни си стем“, Политичкаревија, бр 4/2008, стр. 1279-1280.
18) Де таљ ни је у Сто ја но вић Ђ. Ђу рић Ж. Де спо то вић Љ.:Иби дем стр. 14.
19)  Ср би ја би у овој го ди ни тре ба ло да оства ри при вред ни раст од 2 %, а у сле де ћој 3 %, 

об ја вио је Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд у нај но ви јој прог но зи. У из ве шта ју ММФ се 
та ко ђе на во ди да ће сто па ин фла ци је у Ср би ји ове го ди не из но си ти 11,3 од сто, док ће у 
2012. ипак би ти зна чај но ма ња и успо ри ти на че ти ри од сто, об ја вље но на сај ту Фон да, 
Тан југ, 20. 09. 2011.
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У том сми слу не мо гу ће је пре не брег ну ти ре вер зи бил ност ути-
ца ја ка ко без бед но сти на при вре ду та ко и при вре де на це ло куп но 
ор га ни зо ва ње и функ ци о ни са ње без бед но сти зе мље. Да кле, ра ди 
се о по тре би и мо гућ но сти из два ја ња за из град њу и функ ци о ни-
са ње си сте ма без бед но сти. Пре ци зни је ре че но у пи та њу је про це-
нат из два ја ња нов ца из бру то до ма ћег про из во да. Због то га, из ме ђу 
оста ло га, и по сто је при о ри те ти, од но сно  по тре ба при ла го ђа ва ња 
из два ја ња из бу џе та за по тре бе без бед но сти у скла ду са по тре ба ма 
са вре ме ног си сте ма без бед но сти. 

Успех сва ког си сте ма па и си сте ма без бед но сти усло вљен је 
објек тив ним од но сом пре ма ре ле вант ним окол но сти ма ко је опре-
де љу ју основ на ре ше ња у ње му. Та кав од нос пре ма њи ма нео п хо-
дан је не са мо у фа зи по ста вља ња кон цеп ци је си сте ма и при ње-
го вој кон струк ци ји већ и трај но, за све вре ме ње го вог по сто ја ња 
и функ ци о ни са ња у би ло ко јим усло ви ма. Ако се же ли утвр ди ти 
да ли јед на дру штве на тво ре ви на пред ста вља си стем, нео п ход но је 
уста но ви ти да ли по сто ји дру штве на свр ха (дру штве ни циљ ко ји 
њо ме тре ба да се по стиг не или да се по сти же), да ли по сто је од го-
ва ра ју ће ак тив но сти по мо ћу ко јих се мо же по сти ћи или по сти за ти 
та кав циљ и да ли по сто је прет по став ке и усло ви да се те ак тив-
но сти ре а ли зу ју. У при мар не усло ве спа да ју љу ди као дру штве на 
сна га (у на шем слу ча ју су бјек ти без бед но сти)

Без бед ност сва ке зе мље усло вље на је ње ном еко ном ском мо-
ћи. У на сто ја њу иден ти фи ко ва ња и де фи ни са ња основ них док три-
нар них ста во ва Ре пу бли ке Ср би је, по ред оста лих, не ми нов но се 
по ла зи и од еко ном ских чи ни ла ца. Еко ном ска спо соб ност зе мље 
пред ста вља нај бит ни ји пред у слов ва ља не при пре мље но сти и спо-
соб но сти зе мље за су прот ста вља ње свим об ли ци ма угро жа ва ња 
без бед но сти. Ве ли чи на и опре мље ност су бје ка та без бед но сти, а 
на ро чи то кон вен ци о нал них – по ли ци је, вој ске итд., за ви се не са мо 
од ствар них и ре ал них по тре ба, не го и од еко ном ске мо ћи зе мље.

Пре ма схва та њу ен гле ског на уч ни ка Ри чард со на, ко ји је у 
обла сти ма ма та ми за ци је фор му ли сао те зу да сва ка од две др жа-
ве јед на за дру гу пред ста вља рат ну опа сност про пор ци о нал но 
раз ме ра ма соп стве ног на о ру жа ња по мно же ног са ко е фи ци јен том 
од бра не, док је угро же ност од дру ге стра не про пор ци о нал на на о-
ру жа но сти те стра не, по мно же ној са ко е фи ци јен том од бра не. Ри-
чард сон ко е фи ци јент од бра не де фи ни ше на сле де ћи на чин:„Прет-
по ста вља ју ћи да су дру ги еле мен ти јед на ки, ко е фи ци јент од бра не 
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оста је про пор ци о на лан „ве ли чи ни“ од ре ђе ног на ро да ме ре ној не 
раз ме ра ма те ри то ри је, већ кроз при зму све ве ће функ ци је ста нов-
ни штва и при вре де“20). 

Са ста но ви шта на шег раз вит ка ва ља још јед ном на гла си ти 
нео п ход ност да ме ђу еле мен ти ма си сте ма мо ра да по сто ји од го ва-
ра ју ћи од нос ко ји обез бе ђу је да су они у си стем укљу че ни са ра ци-
о нал ном свр хом, да су и са ми аде кват но уре ђе ни и да се на ла зе у 
аде кват ној по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти. Ка да се, у том сми слу, 
ана ли зи ра си стем без бед но сти ова уре ђе ност и ра ци о нал ност се 
мо же са свим пре ци зно до ка за ти, као уоста лом и за дру ге си сте ме.

При ро да или са др жај кон крет них од но са из ме ђу еле ме на та, 
од но сно од но са у окви ру са мих еле ме на та, опре де љу је се њи хо вим 
осо би на ма. Уре ђи ва ње од но са ме ђу еле мен ти ма си сте ма и уну тар 
њих, по пра ви лу, вр ши се нор ма тив но-прав но или док три нар но.

У људ ском дру штву по сто ји ве ли ки број си сте ма. Но, не оно-
ли ко ко ли ко дру штво има ци ље ва (по тре ба за њи ма) јер је за из-
град њу си сте ма по тре бан ви сок сте пен дру штве не ор га ни зо ва но-
сти и уса гла ше но сти ин те ре са раз ли чи тих дру штве них струк ту ра. 
Пре све га, од из у зет не ва жно сти је обез бе ди ти ло ги сти ку тим си-
сте ми ма. 

У да на шњим при вред ним усло ви ма код нас, али и у зе мља ма 
у окру же њу, те шко је прет по ста ви ти да се мо гу ис по што ва ти сви 
фи нан сиј ски зах те ви си сте ма без бед но сти. Ме ђу тим, и те зах те-
ве је мо гу ће раз ма тра ти као при мар не или се кун дар не (за ви сно од 
сте пе на угро жа ва ња) при о ри те те нпр. Но чи ње ни ца је да би у том 
слу ча ју по сто ја ла огра ни че ња у њи хо вом фи нан си ра њу, а што би 
се сва ка ко мо гло уочи ти и у дру гим обла сти ма.

Да кле, ка да би се и ис по што ва ли фи нан сиј ски зах те ви пре ма 
си сте му без бед но сти, а за по ста ви ли зах те ви дру гих ко ри сни ка бу-
џе та др жа ве не ми нов но би се мо гло оче ки ва ти по гор ша ње сте пе-
на ста бил но сти без бед но сти у зе мљи. Да кле, оства ри ти „оба ве зе“ 
пре ма си сте му без бед но сти у пот пу но сти мо гло би се оства ри ти 
са мо у усло ви ма де ли мич ног или пот пу ног не ис пу ња ва ња оба ве-
за пре ма дру ги ма што го то во по пра ви лу у са да шњим еко ном ским 
усло ви ма мо же до ве сти и до на стан ка озбиљ ног дру штве ног кон-
флик та у крај њем слу ча ју. У том сми слу нео п ход но је ис та ћи да 
„од свих ти по ва ути ца ја на по је дин це гру пе и ма се, на си ље је, без 

20) Пре у зе то из Је жи Вја тр, Социологијавојске, ВИНЦ, Бе о град, 1987, стр. 67.
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сум ње, је дан од нај е фи ка сни јих. Ме ђу тим, страх од на си ља је ве-
ро ват но још ја чи од на си ља са мог, иза зи ва ју ћи раз ли чи те пси хо-
ло шке по сле ди це и де лу ју ћи по губ ни је од би ло ка квог фи зич ког 
при ти ска или на си ља“.21)

Та ко ђе, ја сно је да се да на шња еко ном ска кри за не га тив но од-
ра жа ва на це ло ку пан при вред ни си стем зе мље, а тај не га ти ван ути-
цај ће се од ра зи ти и на си стем без бед но сти. Ово ме тре ба до да ти 
чи ње ни цу да у сва кој кри зи до ла зи до по ве ћа ња ри зи ка и прет њи 
по без бед ност др жа ве, а на ро чи то уну тра шње без бед но сти. Ме ђу-
тим, за мо гућ ност ору жа ног угро жа ва ња спољ не без бед но сти на-
ше зе мље се мо же ка за ти да је за са да објек тив но ми ни мал на, али 
мо же до ћи до тзв. аси ме трич них прет њи. 

Чи ње ни ца је да сва ка кри за про ду ку је по ве ћа ње сто пе кри ми-
на ла, али и не ких дру гих со ци јал но-па то ло шких по ја ва кри ми нал-
ног ка рак те ра. Ово са свим си гур но мо ра има ти и ути цај на по тре бу 
ве ћег ан га жо ва ња су бје ка та без бед но сти, а пре све га по ли ци је. Та-
ко ђе, ве ће ан га жо ва ње по ли ци је, пре све га у кван ти та тив ном сми-
слу, зна чи и опа сност од че шћег на па да на при пад ни ке по ли ци је, 
али и на ин сти ту ци је др жав ног си сте ма што он да објек тив но пред-
ста вља по ве ћа ну прет њу без бед но сти.

Оно што је у та квим усло ви ма нео п ход но чи ни ти је сте да се 
омо гу ћи оства ре ње пред ви ђе них ре фор ми у си сте му без бед но сти и 
од бра не. При мар но је да се обез бе ди у про се ку за нпр. од бра ну 2,4 
про цен та БДП. У про тив ном сва ко сма ње ње из два ја ња за по тре бе 
си сте ма без бед но сти зна чи за у ста вља ње мо дер ни за ци је су бје ка та 
и ин сти ту ци ја без бед но сти, а пре све га мо дер ни за ци ја опре ме и 
сред ста ва при пад ни ка по ли ци је и вој ске, њи хо ве обу ке итд. На ро-
чи то се фи нан си ра њем мо ра ју об у хва ти ти сва она пред у зе ћа ко ја 
про из во де од ре ђе не про из во де за по ли ци ју и вој ску и омо гу ћи ти 
њи хов кон ти ну и ран рад, а та ко и кон ти ну и ра но снаб де ва ње по ли-
ци је и вој ске.

Због то га др жав на власт мо ра, у ци љу ис пу ње ња сво јих оба ве-
за пре ма бу џет ским ко ри сни ци ма, игра ти кључ ну уло гу, а на ро чи то 
код нас у усло ви ма тр жи шно ор га ни зо ва не при вре де, сво ју ак тив-
ност мо ра усме ри ти, пре све га, на оства ри ва ње ду го роч них ин те-
ре са и по тре ба. При то ме, у не га тив ном сми слу де лу је са зна ње да 
је тек не дав но Ре пу бли ка Ср би ја до би ла но ву Стра те ги ју без бед но-

21) Га ћи но вић Ра до слав: „Де фи ни са ње на си ља“, Српскаполитичкамисао, бр, 4/2008, стр. 
155.
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сти, а још увек не ма нпр. док три ну или кон цеп ци ју без бед но сти те 
да не ма ја сно од ре ђе не на ци о нал не ци ље ве ни вред но сти, стра те-
ги ју раз во ја итд. услед че га је те шко вр ши ти ду го роч не прог но зе и 
пред ви ђа ња ко ја би у мно го ме омо гу ћи ла и рас те ре ће ње „не ра ци о-
нал ног“ из два ја ња сред ста ва за без бед ност.

Су прот но по тре ба ма од ре ђе ња стра те ги је без бед но сти др жа ва 
че сто узи ма кре ди те и оне из ино стран ства за под ми ри ва ње при-
спе лих по тра жи ва ња ко ри сни ка бу џе та па та ко и за под ми ри ва ње 
по тре ба фи нан си ра ња си сте ма без бед но сти. Ово за ду жи ва ње се 
ра ди ло исти на и ра ни је док је још по сто ја ла СФРЈ нпр. се дам де-
се тих го ди на, ка да је зе мља не кон тро ли са но уле те ла у огром ни 
екс тер ни дуг. По себ но је ин те ре сант но што је тај дуг на стао не-
кон тро ли са ним уво зом ка пи та ла у окви ру јед не аутар хич не кон-
цеп ци је раз во ја. Об зи ром да и да нас по ли тич ку власт чи ни ко а ли-
ци ја по ли тич ких стра на ка на че лу нај ја че ме ђу њи ма (Де мо крат ска 
стран ка) ко ја на кључ ним ме сти ма по ста вља нај че шће  чла но ве из 
соп стве них ре до ва. 

За ду жи ва ња у ино стран ству су и да нас при сут на у ре кли би-
смо ве ли кој ме ри, али се у овом слу ча ју ра ди о „по зај ми ца ма“ ко је 
ће кад-тад тре ба ти вра ти ти. Осим то га све че шће се по ста вља ју 
пи та ња на ко је ра чу не су упла ће на сред ства од про да је (при ва ти за-
ци је) др жав них пред у зе ћа и о ко јој су ми нов ца се ра ди. Та ко мно-
ги по ста вља ју пи та ње ве за но за кон тро лу над ино стра ним ду гом 
(Бран ко Дра гаш 2009) и о ди на ми ци ко јом при сти жу от пла те тих 
ду го ва. У са вре ме ним усло ви ма објек тив но ре че но, те шко је за ми-
сли ти при вред ни раз вој би ло ко је зе мље без еко ном ских од но са са 
ино стран ством. На и ме, свет ска при вре да је до ве де на у је дин ствен 
си стем ме ђу за ви сно сти, та ко да без ува жа ва ња про ме на у окру же-
њу не ма на прет ка у про из вод ним сна га ма. Ме ђу тим, по зна то је та-
ко ђе, да те жња за укљу чи ва ње у свет ску по де лу ра да и ме ђу на род-
но тр жи ште до во ди до ме ђу соб ног по ве зи ва ња еко но ми ја по је ди-
них зе ма ља, раз во ја уза јам ног по ве ре ња па и без бед но сти итд, али 
и до све ве ће за ви сно сти ма ње раз ви је них зе ма ља од ин ду стриј ски 
су пер и ор них и ви со ко раз ви је них зе ма ља, а то опет има дру га чи ји 
ути цај на без бед ност зе мље.

Ин ди ка тив на је чи ње ни ца да ни до да нас на кон из би ја ња при-
вред не кри зе ни је из вр ше на ана ли за ко ји су то др жав ни ор га ни и 
кон трол ни ме ха ни зми за ка за ли, од но сно про пу сти ли да на вре ме 
упо зо ре на штет не про це се ко ји ће на ста ти и ко ји ће се од ви ја ти. 
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Ре кли би смо да је ова си ту а ци ја на ста ла, пре све га, због то га што 
се мно ге од лу ке о овим пи та њи ма па и пи та њи ма ко ја се од но се 
на ста ње и функ ци о ни са ње без бед но сти, до но се на је дан амор фан 
на чин при че му се не ина у гу ри ше рад оних ин сти ту ци ја чи ји је рад 
усме рен ка ду го роч ним ин те ре си ма др жа ве (на уч не уста но ве нпр.) 
при че му се рад и до при нос та квих уста но ва де вал ви ра.

Ка па ци те ти при вре де, не са мо у Ср би ји, од лу чу ју ће ути че 
на без бед но сне ка па ци те те зе мље, а на ро чи то на ор га ни зо ва ње и 
функ ци о ни са ње си сте ма без бед но сти..

До са да се при вред ни ка па ци те ти и уоп ште функ ци о ни са ње 
при вре де ни су раз ма тра ли као  мо гућ ност угро жа ва ња без бед но-
сног ка па ци те та зе мље.

Ме ђу тим, по ја вом тр жи шне при вре де у пр ви план се ста вља 
без бед ност зе мље., а ка да се го во ри о угро жа ва њу без бед но сти пре 
све га се ми сли на мо гућ ност угро жа ва ња без бед ност них ка па ци те-
та зе мље. При то ме, на стан ком при вред не кри зе ка ко у све ту, та ко 
и у на шој зе мљи мно ги при вред ни (про из вод ни) ка па ци те ти су не-
ста ли. С дру ге стра не, због сма ње ња бро ја за по сле них ди рект но је 
до шло до по ве ћа ња ка па ци те та угро жа ва ју ћих фак то ра без бед но-
сти, а на ро чи то оних уну тра шњих ка па ци те та.  

Ово ме тре ба до да ти да се као из лаз из на ста ле кри зе ве о ма бр-
зо, као јед на од мо гућ но сти из ла ска из кри зе, ука за ла мо гућ ност 
кре ди ти ра ња гра ђа на. Овај си стем се одав но при ме њу је у САД, 
Ве ли кој Бри та ни ји и др. за пад ним раз ви је ним др жа ва ма (нео ли-
бе рал ни кон цепт при вре де).Код нас је овај мо дел из ла ска из кри-
зе ре ла ти во спо ро при ме њен, али се по ка зао као ве о ма ри зи чан. 
Мно ги гра ђа ни су сво ју еко ном ску си ту а ци ју хте ли да по бољ ша ју 
упра во узи ма њем „по вољ них“ кре ди та ко ји су се ре ла тив но ла ко 
до би ја ли и још увек до би ја ју. Да нас се по ка за ло да мно ги гра ђа ни 
те кре ди те ни су у мо гућ но сти да вра те из ви ше раз ло га. Ме ђу тим, 
кре ди ти су углав ном би ли хи по те кар ног ка рак те ра те су мно ги гра-
ђа ни због не мо гућ но сти да те кре ди те вра те оста ли и без основ них 
сред ста ва за жи вот (нај про бле ма тич ни је је оста нак без „кро ва над 
гла вом“), од но сно њи хо ва ег зи стен ци ја је до ве де на у ни ма ло за ви-
дан по ло жај.

По зна то је да сва ка кри за, а на ро чи то при вред на кри за, до во ди 
до по ве ћа ња кри ми нал них рад њи па чак и до ис по ља ва ња од ре ђе-
них об ли ка на си ља пре ма др жа ви. Кад се го во ри о на си љу он да се 
мо же ка за ти „не ма кра ја на си љу као што не ма кра ја ни сло бо ди. 
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Да кле не ма крај ње га у на си љу и не ма ес ха то ло ги је на си ља, што 
зна чи да од на си ља не ма из ба вље ња“. Ово на во ди на за кљу чак да 
ста бил не без бед но сти не ма, а на ро чи то у усло ви ма по сто ја ња кри-
зе у др жа ви би ло ко је вр сте. Власт сва ке са вре ме не др жа ве па та ко 
и Ср би је, сво јим чи ње њем мо ра обез бе ди ти за сво је гра ђа не ап со-
лут но све ка ко би се су зби ли, или ба рем ста ви ли под кон тро лу, сви 
из во ри угро жа ва ња њи хо ве без бед но сти, а да нас то зна чи пре ва зи-
ла же ње или убла жа ва ње по сле ди ца при вред не кри зе у зе мљи.

Ако се по ђе од про сте прет по став ке да ће кри за не ста ти за оно-
ли ко вре ме на ко ли ко је и на ста ја ла он да се мо же го во ри ти о си-
ту а ци ји ко ја мо же про ду ко ва ти угро жа ва ње уну тра шње без бед но-
сти на ду жи вре мен ски пе ри од. Да кле, гра ђа ни до ве де ни на иви цу 
ег зи стен ци је мо гу објек тив но пред ста вља ти без бед но сни ри зик и 
без бед но сни про блем са не са гле ди вим по сле ди ца ма и то на ду жи 
вре мен ски пе ри од. 

У том кон тек сту и су бјек те без бед но сти је мо гу ће по сма тра ти 
и као део дру штве ног си сте ма ко ји та ко ђе осе ћа ју све не га тив не 
по сле ди це на ста ле при вред не кри зе. Они та ко ђе, при ти сну ти про-
фе си о нал ном про бле ма ти ком ко ја се у кри зним си ту а ци ја ма ве о ма 
усло жа ва и по ве ћа ва, мо гу ис по љи ти од ре ђе не ре ак ци је као и сви 
дру ги гра ђа ни зе мље. Ни ка ко се не ми сли при то ме на ис по ља ва ње 
екс трем них ре ак ци ја, не го на по ве ћа ње укуп ног стра ха од не из-
ве сно сти и про бле ма ти ке сло же не си ту а ци је у ко јој сва ка ко бор ба 
за соп стве ну ег зи стен ци ју, ег зи стен ци ју по ро ди це итд. пред ста вља 
је ди ни циљ. Да кле „од свих ти по ва ути ца ја на по је дин це, гру пе 
и ма се, на си ље је, без сум ње, је дан од нај е фи ка сни јих. Ме ђу тим, 
страх од на си ља је ве ро ват но још ја чи од на си ља са мог, иза зи ва ју-
ћи раз ли чи те пси хо ло шке по сле ди це и де лу ју ћи по губ ни је од би ло 
ка квог фи зич ког при ти ска или на си ља.

Да кле, уну тра шња без бед ност др жа ве, због про бле ма ти ке на-
ста ле у при вре ди мо же би ти угро же на на три на чи на:

– не мо гућ ност фи нан си ра ња по сто је ћег си сте ма без бед но сти 
и на ро чи то ње них ин сти ту ци ја услед че га мо же би ти сма-
ње на без бед но сна моћ др жа ве на су прот ста вља њу уну тра-
шњим и спо ља шњим об ли ци ма и из во ри ма угро жа ва ња,

– про дук ци ја из во ра, об ли ка и но си ла ца угро жа ва ња без бед-
но сти (нпр. по раст кри ми нал них де ла услед не за по сле но-
сти, не по ве ре ње у зва нич не др жав не ор га не итд.)
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– не мо гућ ност им пле мен та ци је и пот пу не са рад ње са су бјек-
ти ма без бед но сти дру гих др жа ва

Да кле, као и у мно гим дру гим ком плек сним си ту а ци ја ма нео-
п ход но је пред у зи ма ти мно ге рад ње ко је раз ли чи то тре ба да де лу ју 
у раз ли чи тим сме ро ви ма, а све у ци љу пре ва зи ла же ња при вред не 
кри зе и очу ва ња ста бил не без бед но сти др жа ве.

У ме то до ло ги ји (ода би ру) при ме не по је ди них рад њи и по сту-
па ка до ла зи до раз ли чи тих ре зул та та и про це на ефе ка та тих пред-
у зе тих рад њи и по сту па ка, али се ауто ру ово га тек ста чи ни да ће 
пре ваг ну ти они ко ји по спе шу ју, пре све га, огра ни ча ва ње и ра ци о-
на ли за ци ју из два ја ња за фи нан си ра ње без бед но сти. Ка ко се не сум-
њи во ово од но си на пред сто је ћи ре ла тив но дуг вре мен ски пе ри од, 
си стем без бед но сти ће мо ра ти да се при ла го ди, од но сно мо ра ће да 
по ста не мак си мал но ефи ка сан и ра ци о на лан (ште дљив).

Дру га чи ји при ступ фи нан си ра њу си сте ма без бед но сти у пе ри-
о ду при вред не кри зе у зе мљи до ве ло би до не са мо до дат ног при-
ти ска на при вред ни си стем, од но сно из два ја ња из бу џе та већ би 
са свим си гур но до шло и до сла бље ња са мог си сте ма без бед но сти 
и це лог дру штва.

* 
*   *

По тре ба за да љим ја ча њем без бед но сти зе мље је дан је од 
основ них за да та ка и ци ље ва еко ном ског раз во ја на ше зе мље. У 
оства ри ва њу тих за да та ка и ци ље ва по себ но ме сто има при вред-
на раз ви је ност зе мље, од но сно мо гућ ност фи нан си ра ња си сте ма 
без бед но сти. Ва жан аспект бу ду ће стра те ги је пре ва зи ла же ња при-
вред не кри зе ће мо ра ти да бу де ње го во ко ор ди ни ра ње (фи нан си-
ра ње) са ал тер на тив ним вред но сти ма и на чи ни ма оства ри ва ња 
круп них и у овом вре мен ском пе ри о ду при о ри тет них на ци о нал них 
и дру гих гло бал них дру штве них ци ље ва. Ула га ње у при вре ду, као 
нај ва жни ји и са да ве о ма про бле ма ти чан ка па ци тет зе мље пред ста-
вља ве ли ки ри зик не са мо код нас већ и у  нај ра зви је ни јим др жа-
ва ма. Ја сно је да Ср би ја има по тен ци ја ла да раз ви ја сво је др жав-
не ка па ци те те и у усло ви ма ин те гра ци ја ме ђу тим, са да шње ста ње 
тих ка па ци те та је на ни ском ни воу што про у зро ку је мно го број не 
про бле ме од ко јих ме ђу зна чај ни је спа да и про блем уну тра шње и 
спољ не без бед но сти зе мље. Ка да је реч о ал тер на ти ва ма из ла ска из 
овог ста ња од но сно о ја ча њу ка па ци те та др жа ве,  тре ба на гла си-
ти ону ко ја је код нас за жи ве ла ре ла тив но ка сно, а ко ја је у на шој 
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по ли ти ци без бед но сти, од но сно си сте ма без бед но сти би ла не по-
треб но иг но ри са на, а од но си се на са рад њу, раз ви ја ње и ко ри шће-
ње ино стра них ве за и ис ку ста ва су бје ка та без бед но сти. У су шти ни 
тра си ра ти бу дућ ност без бед но сти као јед ног од ка па ци те та зе мље 
од у век је био ве о ма сло жен и те жак за да так. На ро чи то је ова про-
бле ма ти ка при сут на да нас ка да је при вред ном кри зом за хва ће на 
и уз бур ка на и ме ђу на род на и уну тра шња си ту а ци ја, од но сно без-
бед ност схва ће на у нај ши рем пој мов ном зна че њу. О та ко ком плек-
сном спле ту про бле ма, као што је нпр. раз вој си сте ма без бед но сти 
мо ра ће се се квен ци о нал но од лу чи ва ти. Са свим је си гур но да је већ 
са да по треб но до но си ти од лу ке и спро во ди ти ме ре ко ји ма ће се 
ре ша ва ти бит ни про бле ми и ко ји ће оста ви ти до вољ но ши рок круг 
оп ци ја за евен ту ал на но ва (ка сни ја) од лу чи ва ња.

У том сми слу нео п ход но је ре ша ва ти пи та ња ве за на за си стем 
без бед но сти ко ја се од но се на по тре бу од стра њи ва ња ути цај них 
фак то ра на из град њу и функ ци о ни са ње свих ка па ци те та зе мље. 
Об зи ром да је у Ре пу бли ци Ср би ји за жи вео ви ше стра нач ки пар-
ла мен тар ни си стем и тр жи шна при вре да нео п ход но је и да ље ра-
ди ти на оне мо гу ћа ва њу ути ца ња на си сте ма без бед но сти од но сно 
на су бјек те без бед но сти, а на ро чи то стра нач ких ути ца ја. Са ста но-
ви шта по тре бе раз во ја свих ка па ци те та зе мље, па та ко и си сте ма 
без бед но сти,  по треб но је још јед ном на гла си ти нео п ход ност да 
ме ђу свим еле мен ти ма дру штве ног си сте ма мо ра да по сто ји од го-
ва ра ју ћи од нос ко ји обез бе ђу је да су они у си стем укљу че ни са ра-
ци о нал ном свр хом, да су и са ми аде кват но уре ђе ни и да се на ла зе 
у аде кват ној по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти. При ро да или са др жај 
кон крет них од но са из ме ђу еле ме на та, од но сно од но са у окви ру са-
мих еле ме на та, опре де љу је се њи хо вим осо би на ма. Уре ђи ва ње од-
но са ме ђу еле мен ти ма си сте ма и уну тар њих, по пра ви лу, вр ши се 
нор ма тив но-прав но или док три нар но. У људ ском дру штву по сто ји 
ве ли ки број си сте ма. Но, не оно ли ко ко ли ко дру штво има ци ље ва 
јер је за из град њу си сте ма (ка па ци те та зе мље) по тре бан ви сок сте-
пен дру штве не ор га ни зо ва но сти и уса гла ше но сти ин те ре са раз ли-
чи тих дру штве них струк ту ра, али и спо соб ност, пре све га ак ту ел не 
по ли ти ке као и при вре де да све си сте ме ис фи нан си ра. Успех сва ког 
си сте ма па и си сте ма без бед но сти усло вљен је објек тив ним од но-
сом пре ма ре ле вант ним окол но сти ма ко ји опре де љу ју основ на ре-
ше ња у ње му а ко ја су бит на за ње го во функ ци о ни са ње. По ла зе ћи 
од са свим ре ал не прет по став ке да у пар ла мен ту Ре пу бли ке Ср би-
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је по сто ји оп шти кон сен зус о кључ ним пи та њи ма без бед но сти, на 
Вла ди је да обез бе ди по треб но кон ти ну и ра но фи нан си ра ње си сте-
ма без бед но сти, а то зна чи и да при пре ми та кву при вре ду ко ја ће 
пу ни ти бу џет ко ји ће се по ду да ра ти са са др жи ном и су шти ном кон-
сен зу ал ног скуп штин ског опре де ље ња о по ли ти ци без бед но сти. 
Ста ње при вре де у зе мљи на ме та ће у на ред ном пе ри о ду да се ови 
зах те ви у Вла ди и пар ла мен ту ве о ма за о штре, што на ме ће по тре бу 
да се у на ред ном пе ри о ду мо ра по све ти ти по себ на па жња про гра-
ми ма раз во ја зе мље и уоп ште раз во ју ње них ка па ци те та.

MileRakic
SOMEOFSERBIANCAPACITYPROBLEMSINMODERN

CONDITIONS
-Politicalandeconomicaspectsofsecurity-

Summary
Oneof the important tasks of every state is building its
owncapacitieswhich includebuildingsecuritycertainly
asoneofitsmostimportantcapacities.Bythedegreeof
developmentandfunctionalityofthesystemsecurity,espe
ciallyinthewayofsolvingsomeofthecurrentproblems
inandaround thestate,wecandetermine thecondition
andtheauthorities’attitudetowardsthesecuritysystemin
whichcitizensofthecountryarethemainsubjectandthe
objectofthatsystem.Thispaperanalyzessomeofthemost
important factors influencing thedevelopmentof theca
pacityofthecountry’ssecurity,particularlydevelopment
ofdemocracyandeconomicfactorsthatareundoubtedly
exposedtoinfluencesofglobalizationandintegration.
Keywords:capacity,state,security,economy,Republicof
Serbia,policy,government.
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Resume
The need for further strengthening the security of the
country is oneof themain tasks andgoals of economic
developmentinourcountry.Inachievingtheseobjectives
andgoals, economic development of the country, or the
possibilityoffundingthesecuritysystem,occupiesspecial
place.Animportantaspectoffuturestrategiestoovercome
theeconomiccrisiswillbeitscoordination(finance)with
alternativevaluesandwaysofachievingnationalpriori
tiesandglobalsocialgoal.Investmentintheeconomyas
themostimportantandnowveryproblematiccapacityof
acountry isamajorrisknotonly inSerbia,butalso in
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mostdevelopedcountries. It isclear thatSerbiahas the
potential todevelop itsnational capacitiesand in terms
of integration,however, thecurrentstateof thecapacity
is lowand itcausesmanyproblemsamongwhich is the
mostsignificant theproblemof internalandexternalse
curityofthecountry.Whenwetalkaboutalternativesto
getoutofthissituationandthetostrengthenthecapacity
ofthestate,itshouldbenotedtheideawhichcametolife
relativelylateinourcountry,thatisideathatoursecurity
policy and security system were unnecessarily ignored,
andrefers to thecooperation,developmentandusingof
internationalrelationsandexperiencesofothersubjects
ofthesecurity.Infact,tracingthefutureofsecurityasone
of the country’s capacity has always been very complex
anddifficulttask.Inparticular,theseissuesarespecially
presentedtodaywhentheeconomiccrisisandturmoilaf
fectstheinternationalanddomesticsituation,andsecurity
conceptsareunderstoodinthebroadestsense.Aclusterof
suchcomplexproblems,suchas,forexampledevelopment
ofthesecuritysystemwillhavetobedecidedsequentially.
Inthisrespect,itisnecessarytoresolveissuesrelatedto
securitysysteminordertoremoveinfluential factorsfor
the construction and functioning of all capacities of the
country.ConsideringthattheRepublicofSerbiaismulti
party parliamentary system and market economy, it is
necessary to continueworkingondisabling the security
systemtobeinfluencedbysomesubjectsofsecurity,par
ticularlybytheinfluenceofthepoliticalparties.Fromthe
standpointofcapacitydevelopmentneedsofallcountries,
includingthesecuritysystem,itisimportanttostressthe
necessitythatallelementsofthesocialsystemmustbein
thecorrespondingrelationshipthatensuresthattheyare
involvedinasystemwitharationalpurposethattheyare
adequatelyequippedandtheyareinadequateconnectiv
ityand interdependence.Thenatureandcontentof spe
cificrelationshipsbetweentheelementsandrelationships
withintheelementsthemselves,choosestheirproperties.
Regulation of relations between elements of the system
andwithinthem,shouldbenormativelegalordoctrinal.
There is large number of systems in society, but not as
much as society has goals. The construction of the sys
tem(statecapacity) requiresahighdegreeof socialor
ganizationandharmonizationofinterestsofdifferentso
cialstructures,butalsotheabilityofthecurrentpolicies
and theeconomy tofinanceall thesystems.Thesuccess
ofanysystemincludingsecuritysystemisconditionedby
theobjectiveattitudetowardstherelevantcircumstances
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determinedwiththebasicsolutionthatisessentialforits
functioning. Starting from the very realistic assumption
thatthereisageneralconsensusonkeysecurityissuesin
theParliamentoftheRepublicofSerbia,theGovernment
shouldprovidecontinuousfundingofthesecuritysystem
andthatmeanstopreparesuchaneconomythatwillfill
thebudget, thatwillmatch thecontentandsubstanceof
consensual Assembly’s commitment to security policy.
Economicconditionswillmaketheserequirementstothe
Government and Parliament more tighten imposing the
needofpayingspecialattentiontothecountry’sdevelop
mentprogramsandthedevelopmentofitscapacity.

 Овај рад је примљен 3. октобра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
новембра 2011. године.
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