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Сажетак
Овајрадсетемељиначињеницамадокојихјеаутор
дошао изучавањем политике насиља и неоружаног
угрожавања капацитета безбедности модерне др
жаве.Капацитет(лат.capacitas)системабезбедно
стисенеогледасамоубројномстањуматеријално
техничких средстава, опреме и наоружања који се
користеуодбранидржавеињенихграђана.Капаци
тетсистемабезбедностисеогледаиубогатствима
државе,бројустановника,организацијисистемабез
бедности и обученостиљуди,тј, носилаца система
безбедностидржавеињиховомосећајуодговорности
заактивноучешћеусистемубезбеднбости.Капаци
тетсистемабезбедностисеогледаиуспособности
припадника безбедносних структура да ефикасно и
сталнопримењујустратегијуодвраћањаиуслучају
потребе стратегију узвраћања. Ниво оспособљено
стируководилоацасистемабезбедностијевеомаби
танусвакомсмислу,апосебноуисказивањуспособ
ностизапревентивноделовање,правовременопрепо
знавање и процену опасности. Угрожавање капаци
тетабезбедностиједнедржавеобухватадовођењеу
опасностстањедржавекаополитичкеинституције
(установе) свим видовима штетних појава, делат
ности и утицаја,тј. доводи се у опасност уставни
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поредак.Дакле, унутрашњинеоружаниоблици угро
жаавањабезбедностипомишљењуаутораовограда
су: грађански нереди, политичке побуне, саботаже,
политички мотивисани штрајкови, субверзивна де
латност,апоредполитикемогуихизазватиетничке
напетостииверскиекстремизам,организованикри
минал,нелегалнемиграцијестановништваитд.
Кључнеречи:Држава,капацитет,безбедност,демо
кратија,нереди,побуне,екстремизам,саботаже.

Bез бед ност се у прак тич ном жи во ту ма ни фе сту је : као га ран то-
ва на (кон сти ту ци о нал ним, за ко но дав ним и прак тич ним ме ра-

ма) заштићеност жи вот но ва жних ин те ре са лич но сти, дру штва 
и др жа ве; као на у ка, ис ку ство и кул ту ра; као жи вот но ва жни ин-
тер си. Еко ном ска са мо стал ност, прав но и со ци јал но бла го ста ње, 
ин те гри тет и ста бил но и ефи ка сно функ ци о ни са ње, али и као сва-
ко днев ни, те жак, ру тин ски, али крај ње ва жан посао.Ана ли зи ра-
ју ћи без бед ност са ин тер ди сци пли нар ног аспек та, мо же се из ве-
сти за кљу чак да су нај ва жни ји еле мен ти пој ма без бед но сти: ста ње 
по тен ци јал них жр та ва, обје ка та на па да; спо соб ност објек та, по ја-
ве, про це са да са чу ва сво ју су шти ну и основ ну ка рак те ри сти ку у 
усло ви ма на мер ног, де струк тив ног де ло ва ња спо ља или у са мом 
објек ту, по ја ви, про це су; без бед ност је си стем ска ка те го ри ја, свој-
ство си сте ма из гра ђе но на прин ци пи ма ста бил но сти, са мо ре гу ла-
ци је, по у зда но сти (без бед ност је по зва на да за шти ти сва ко од тих 
свој ста ва си сте ма); без бед ност се мо же раз ма тра ти као ре ша ва ју ћи 
услов (га рант) жи вот них де лат но сти лич но сти, дру штва, др жа ве 
што им омо гу ћа ва да са чу ва ју и по ве ћа ју њи хо ве ма те ри јал не и ду-
хов не вред но сти; без бед ност је од су ство прет њи и на па да. 1)

Да кле, су шти на без бед но сти је: стање заштићености лич
ности, друштва, државе, стање заштићености животних ин
тереса, стање заштићености националних интереса, симбил о
стању система у односу на неповољна дејства.Нео ру жа ни об-
ли ци угро жа ва ња нај че шће се ис по ља ва ју кроз гра ђан ске не ре де, 
оба ве штај но, по ли тич ко, ди пло мат ско, пси хо ло шко-про па ганд но, 
еко ном ско, ме ђу на род но-прав но, кон фе си о нал но, кул ту ро ло шко, 
спорт ско, здрав стве но, обра зов но, де мо граф ско и дру ге ви до ве де-
ло ва ња. Нео ру жа но угро жа ва ње без бед но сти об у хва та, прак тич но, 

1) Ра до слав Га ћи но вић, «Де мо кра ти ја и без бед ност у на ци о нал ној др жа ви», Српскаполи
тичкамисао,бр. 1/2010, стр. 161-163, 
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све обла сти дру штве ног жи во та и из ра жи ва се кон крет ним де ло ва-
њем но си ла ца угро жа ва ња.2)

НАРУШАВАЊЕКАПАЦИТЕТАСИСТЕМАБЕЗБЕДНОСТИ
ОДСТРАНЕПОЛИТИЧКИМОТИВИСАНИХ

ИЗВРШИЛАЦА

По ли тич ко де ло ва ње је са став ни део по ли ти ке и од но си се на 
по ли тич ку де лат ност ко ју оства ру ју по ли тич ки су бјек ти у од ре ђе-
ним дру штве но-по ли тич ким и ме ђу на род ним усло ви ма и са од ре-
ђе ним по ли тич ким ци ље ви ма чи јом ре а ли за ци јом се про из во де од-
ре ђе не по ли тич ке по сле ди це и ефек ти3). „Су бјект је глав ни еле мент 
по ли ти ке, јер он од ре ђу је циљ, пра вац усме ра ва ња и по ли тич ку де-
лат ност, као што ову и вр ши».4) По ли ти ка при ти ска об у хва та све 
об ли ке прет ње си лом и при ну дом ко ји ма се др жа ва ко ри сти ра ди 
оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва. По ли ти ка при ти ска ис по ља ва се у 
об ли ку: вој них (ста вља њем у из глед упо тре бу ору жа них сна га); по-
ли тич ких; еко ном ских; про па ганд них; пси хо ло шких и дру гих при-
ти са ка.5) Си стем без бед но сти мо дер не др жа ве кроз по ли ти ку при-
ти са ка на ру ша ва ју гра ђан ски не ре ди, по ли тич ке по бу не, по ли тич-
ки мо ти ви са ни штрај ко ви, са бо та же итд. Гра ђан ски не ре дипред-
ста вља ју нео ру жа ни об лик уну тра шњег угро жа ва ња без бед но сти 
др жа ве. Они се мо гу ма ни фе сто ва ти на раз не на чи не, из во ди ти се 
на ра зним ме сти ма и у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма. Њи хов 
циљ је упо зо ре ње и за стра ши ва ње др жа ве, као пр ва фа за из ну де 
у оства ри ва њу сво јих ци ље ва. Уну тра шњи не ми ри мо гу угро зи ти 
без бед ност гра ђа на, а обич но се ма ни фе сту ју кроз ма сов не де мон-
стра ци је, са бо та же, штрај ко ве и бој кот. Ма сов не де мон стра ци је 
пред ста вља ју опа сност за без бед ност јер де мон стра ни обич но пре-
ра ста ју у ру љу ко ја гу би кон тро лу над сво јим по на ша њем. Не ре ди 
на ста ју као ре зул тат по ку ша ја по бу на, устан ка или не ке дру ге фор-
ме вр ше ња не ле гал ног на си ља од стра не ви ше ак те ра, али и као 
ре зул тат при род них, или на тех нич ки на чин иза зва них ка та стро фа, 
ко је су до вољ но ин тен зив не да мо гу уз не ми ри ти гра ђа не и код њих 
иза зва ти па ни ку. Као на сил ни по ли тич ки не ре ди мо гу се од ре ди ти 

2) Љу бо мир Ста јић и Ра до слав Га ћи но вић. Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 167-172

3) Социолошкилексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град 1982, стр. 464.
4) Исто., стр. 465.
5) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 792.
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оне фор ме ин тен зив ног по ли тич ког про те ста ко је се ис по ља ва ју 
кроз со ци јал но и де струк тив но по ли тич ки мо ти ви са но по на ша ње 
гру пе ак те ра ко је ка рак те ри ше ди рект на ко лек тив на упо тре ба си ле 
са пре те жнио по ли тич ким ин стру мен тал ним и сим бо лич ким са др-
жа јем, ши ро ком ви о лент но-по јав ном ска лом и огра ни че ном мо гућ-
но шћу ути ца ја на из ме ну вла да ју ће по ли тич ке струк ту ре, и обич-
но, без бит ног ути ца ја на про ме ну дру штве но-еко ном ског уре ђе ња, 
пре све га због не до вољ ног сте пе на ор га ни зо ва но сти ак те ра и вре-
ме на њи хо вог тра ја ња. Да кле, гра ђан ски не ре ди су об лик на ру ша-
ва ња без бед но сти гра ђа на. Они на ста ју као послче ди ца по ли тич-
ке бор бе, еко ном ских усло ва, вер ских и ет нич ких не тр пе љи во сти. 
Тек уно ше њем ви шег сте пе на ор га ни за ци је не ре ди мо гу пре ра сти 
у ви ше ор га ни за ци о не фор ме ма сов ног по ли тич ког нас ди ља као 
што су нпр. не ми ри или уста нак.6) Раз ли ка из ме ђу не ми ра и не ре-
да је и у то ме што се у не ре ди ма ви ше и еруп тив ни је осло ба ђа ју 
при гу ше не емо ци је услед мо гућ но сти ано ним ног и не ка жње ног 
де ло ва ња у го ми ли. Да кле, од ли ка не ми ра је до сти за ње од ре ђе ног 
ни воа све сти и ње го вих уче сни ка о не кој дру штве ној по ја ви, од-
но сно про бле му, од но сно ту ђем и соп стве ном по ло жа ју и ста њу у 
дру штву, као и о по ло жа ју дру штве не гру пе ко јој при па да ју, а ко ји 
је пре те жно на стао кроз иде о ло шко-по ли тич ко де ло ва ње. Не ми ри 
се као об лик сло же не по ли тич ке ак тив но сти раз ли ку ју од не ре да и 
по ни зу не ких дру гих свој ста ва као што су ви ши сте е пен ор га ни-
зо ва но сти, ве ћи број пер ма нент них учес-ни ка, ве ћи те ри то ри јал ни 
са др жај но-ак ци о ни обим, вре ме тра ја ња, трај ност мо ти ва и ин те-
ре са ко ји их по кре ћу и тд. Фор ме у ко ји ма се мо гу ис по љи ти не-
ми ри су вр ло ра зно вр сне, а јед на од нај че шћих су де мон стра ци је. 
Пред хо де им до го во ре ни ску по ви или збо ро ви. Њи хо ва од ли ка је 
јав ност у ор га ни зо ва ном, план ском и циљ ном ма сов ном из ра жа ва-
њу (не)са гла сно сти са од ре ђе ним по ли тич ким ста њем, зби ва њи ма 
и про це си ма, од но сно од лу ка ма и ре ше њи ма, ка ко у да тој сре ди ни 
та ко и ван ње. Тан ка је ли ни ја из ме ђу де мон стра ци ја ( у овом слу-
ча ју је ире ле вант но да ли су де мон стра ци је и ле гал не или ле гал не) и 
гра ђан ских не ре да. Ефи ка сно су зби ја ње гра ђан ских не ре да по сти-
же се до бро ор га ни зо ва ним си сте мом без бед но сти. Да би се бо ље 
раз у ме ли гра ђан ски не ре ди, тре ба пр во де фи ни са ти на ру ша ва ње 
јав ног ре да и ми ра и од ре ди ти по јав не ов бли ке на ру ша ва ња. На-

6) Др Дра ган Си ме ну но вић.Политичко насиље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 
118-119.
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ру ша ва ње јав ног ре да и ми ра се де фи ни ше као ''по је ди нач но или 
груп но на ру ша ва ње дру штве не ди сци пли не и ми ра гра ђа на... или 
оне мо гу ћа ва ње јав них ор га на или ин сту ту ци ја да ре дов но вр ше 
по сло ве из сво је над ле жно сти.'' Сви об ли ци на ру ша ва ња јав ног ре-
да и ми ра на зи ва ју се гра ђан ским не ми ри ма. Да би се не ко де ло 
(по За ко ну) сма тра ло на ру ша ва њем јав ног ре да и ми ра мо ра ју би ти 
ис пу ње на два усло ва: да је де ло учи ње но на јав ном ме сту и да је 
тим де лом на ру шем не чи ји мир и ред. Од ли ке на ру ша ва ња јав ног 
ре да и ми ра мо гу се кла си фи ко ва ти у две гру пе и то: об ли ци на ру-
ша ва ња јав ног ре да и ми ра у ма њем оби му у шта спа да ју по је ди-
нач но на ру ша ва ње јав ног ре да и ми ра и гра ђан ска не по слу шност и 
об ли ци на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра у ве ћем оби му (не ле гал ни 
штрај ко ви, не ле гал не де мон стра ци је, гра ђан ски не ре ди и ору жа на 
по бу на). 

Политичкапобуна се мо же од ре ди ти као вид лич не, груп не или 
ко лек тив не ак тив но сти на пла ну су прот ста вља ња офи ци јел ном, 
ле гал ном или при зна том, као и на мет ну том вођ ству, од но сно упра-
вљач кој струк ту ри услед не са гла сно сти са по сто је ћим или пла ни-
ра ним ста њем и од но си ма ко је ка рак те ри ше ве ћи ли ма њи сте пен 
укла ђе но сти ак ци ја ор га ни зо ва них уче сни ка у прав цу оства ри ва ња 
ци ље ва ко ји се, пре ма про це ни вођ ства по бу не, не мо гу ре а ли зо ва-
ти мир ним пу тем, од но сно, ко ји ма се по ве ћа ва ју из гле ди за по спе-
ши ва ње ре а ли за ци је кроз ор га ни зо ва но из во ђе ње на си ља.7)

Саботажа је на мер но и сми шље но оне мо гу ћа ва ње или ус по-
ста вља ње про и з вод ње, са о бра ћа ја и дру гих де лат но сти. Она мо же 
би ти по себ но ефи ка сна ка да се из во де у про це су про из вод ње хра-
не и дру гих стра те шких про из во да или у рат ном ста њу, у про це су 
про из вод ње на о ру жа ња и му ни ци је. Саботажајетихоиприкри
веноделовањеодстранепојединацаили групауоквиру вршења
раднихидруштвенополитичкихобавезасациљемизазивањадез
организацијерадаинаношењаматеријалнештете,какоконкрет
номпривредномсубјекту,такоирадиподривањапостојећегпри
вредногиполитичкогпореткауцелини. При кри ве ност де ло ва ња 
се ис по ља ва у на сто ја њу да се са бо та жа пред ста ви као по сле ди ца 
не ма ра или ло шег ква ли те та ма те ри ја ла, од но сно уре ђа ја са ко ји ма 
се ра ди. Штрајкови ко ји су по ли тич ки мо ти ви са ни пред ста вља ју 
об лик бор бе про тив вла сти. Као та кви они има ју ви ше стру ке ефек-
те: политичке, јер по ка зу ју не сла га ње и не ми ре ње с по ли ти ком и 

7) Исто, стр. 126
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по ступ ци ма вла сти; организационе, јер ре ме те са о бра ћај и ко му-
нал не услу ге и материјалне, јер ди рект но сма њу ју про из вод њу и 
та ко под сти чу не за до вољ ство гра ђа на, а ти ме се сма њу је ни во њи-
хо ве без бед но сти.

Психолошкопропаганднаделатност8)спро во ди се као кон ти-
ну и ра на план ска и де струк тив на ак тив ност, усме ре на на дис кре ди-
та ци ју и спре ча ва ње да се у ме ђу на род ној за јед ни ци са оп шти исти-
на о то ме ка кви се ствар ни про це си до га ђа ју уну тар зе мље ко ја је 
ме та угро жа ва ња, и од но су зе мље пре ма ме ђу на род ној за јед ни ци. 
С тим у ве зи, по зна ти су при ме ри од 1991. и 1999. до ди не ка ко 
је об ма њи ва на ме ђу на род на јав ност о ста њу на про сто ри ма бив-
ше СФРЈ (Мар ка ле, Ра чак...). Ти ме се ства ра ју усло ви да но си о ци 
угро жа ва ња без бед но сти, по лу и сти на ма и не и сти на ма, си сте мат-
ски об ма њуј ћи соп стве ну и свет ску јав ност, оства ре циљ. Циљ те 
де лат но сти је сте да се про на ђу и под стак ну сна ге ко је су спрем не 
да се ак тив но укљу че у суб вер зив ну де лат ност. Пси хо ло шко-про-
па ганд на де лат ност је уства ри вр ше ње ути ца ја или кон тро ле над 
ми шље њем гру па или по је ди на ца у ци љу усме ра ва ња њи хо ве ак-
ци је. Об ли ци вр ше ња про па ганд ног де ло ва ња су: усме на или пи са-
на реч; ви зу ел ни за пис (филм, те ле ви зи ја, сли ка, пла кат, пред ме ти 
итд.) и аку стич ка сред ства (пе сме, му зи ка итд.). Код про па ганд ног 
де ло ва ња ра чу на се на ути цај, не са мо на ра ци о нал ну, већ и на емо-
ци о нал ну осно ву чо ве ко ве пси хе.9) По свом са др жа ју, про па ганд на 
де лат ност се при ме њу је у свим обла сти ма дру штве ног жи во та (по-
ли ти ка, еко но ми ја, кул ту ра, од бра на, вој ска, по ли ци ја итд.)

Субверзивнаделатност у ши рем сми слу под ра зу ме ва ор га ни-
зо ва ну под ри вач ку де лат ност из ино стран ства про тив по ли тич ког 
и дру штве ног уре ђе ња не ке др жа ве или ње них по ли тич ких, еко-
ном ских или прав них уста но ва. Мо же би ти отво ре на или тај на, 
не по сред на или по сред на, а за крај њи циљ има про ме ну но си ла-
ца вла сти или ру ко во де ћих ли ца у др жа ви, из ме ну ње ног устав ног 
или дру штве ног си сте ма. Об ли ци суб вер зи је мо гу би ти раз ли чи ти 
– од де струк тив них пси хо ло шко-про па ганд них до те ро ри стич ких 

8) Про па ган да је из раз ла тин ског по ре кла и по ти че од гла го ла propagare, ко ји у срп ском 
пре во ду зна чи: ши ри ти, рас про сти ра ти. Си но ном за про па ган ду је тер мин про па га ци ја, 
та ко ђе из ве ден из гла го ла propagare. Овај тер мин је уста но вљен 1622. го ди не. На и ме, 
то се до во ди у ве зу са по зна том уред бом па пе Гре го ра XV, ко јом се уста но вља ва јед на 
во де ћа пап ска уста но ва за ши ре ње ка то лоч ке ве ре – Con gre ga tio de pro pa gan da Fi de 
(Ра до слав Га ћи но вић, «По ли тич ка про па ган да-ефи ка сно оруж је у са вре ме ном ра ту», 
Српскаполитичкамисао, бр. 2/2011, стр. 149)

9) Правнилексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1970, стр. 929.



стр:229251.

- 235 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

и по бу ње нич ких ак тив но сти. Ова де лат ност је за бра ње на прав ним 
ак ти ма ме ђу на род ног пра ва. Ду бљим са гле да ва њем су шти не суб
верзије и ње ним упо ре ђе њем са стратегијомпосредногнаступа
ња, мо же се за кљу чи ти да је реч о исто вет ном об ли ку уго жа ва ња, 
јер ове док три не, на чел но, об у хва та ју те ро ри зам, са бо та же, по бу-
ње нич ка деј ства, ге рил ски рат, гра ђан ски рат и ра зно вр сне при ти-
ске.10)

Мо гу ћа по сле ди ца син хро ни зо ва ног ис по ља ва ња суб вер зив-
них де лат но сти је сте ору жа на по бу на. Сви об ли ци суб вер зив них 
ак тив но сти пла ни ра ју се и ор га ни зо ва но спро во де, ко ор ди ни ра-
ним уче шћем на мен ских сна га (стра них оба ве штај них слу жби и 
вој но о ба ве штај них слу жби, сна га за спе ци ја ли зо ва не ак ци је и свих 
дру гих сна га – раз не по ли тич ке пар ти је и ор га ни за ци је, те ро ри-
стич ке гру пе и ор га ни за ци је) ко је има ју мо гућ но сти да до при не су 
оства ри ва њу крај њег ци ља. Успе ш но спро во ђе ње би ло ког об ли ка 
суб вер зив не де лат но сти, пре све га, за ви си од по зна ва ња ста ња и 
пред ви ђа ња раз во ја до га ђа ја у зе мљи ко ја је ме та угро жа ва ња.

Као сло же ни об лик ин сти ту ци о нал ног на си ља ко је ка рак те-
ри ше ин ди рект на и ди рект на при ме на си ле, суб вер зи ја се мо же 
де фи ни са ти као на сто ја ње и ре а ли аз ци ја на сто ја ња ма ски мал ног 
про до ра та квих гло бал них иде о ло шких, еко ном ских и кул тур них 
обра за ца и од но са, и по уку пан про фил дру штва бит них дру штве-
них и при вред них усме ре ња, све до на чи на ин ди ви ду ал ног и ко-
лек тив ног жи вље ња (по тро шач ки мен та ли тет) ко ји омо гу ћа ва ју 
ре а ли зо ва ње стра те шког ци ља но си о ца суб вер зи је, у од го ва ра ју ће 
по ре дру штва – објек та суб вер зив не пе не тра ци је. Стра те шки циљ 
сва ке суб вер зи је је де ста би ли за ци ја од ре ђе ног дру штве но-по ли-
тич ког си сте ма из ну тра, пу тем суп тил них пе не тра ци о них и ру ши-
лач ких тех ни ка у та квој ме ри да но си лац суб вер зи је мо же, у пр вом 
ре ду без вој не ин тер вен ци је, ме ђу на род не осу де и по сле ди ца, са 
ре ла тив но ма лим ма те ри јал ним ула га њем и не знат ним људ ским 
гу би ци ма или без њих, ре а ли зо ва ти сво је стра те шке, пр вен стве но 
по ли тич ке, при врд не и вој не ин те ре се пре ма објек ту суб вер зив не 
пе не тра ци је. Та ко ђе, уло га суб вер зи је је да се услед сла бље ња од-
брам бе ног по тен ци ја ла објек та суб вер зи је знат но мо же олак ша ти, 
ка ко ди рект на вој на ин тер вен ци ја пре ма зе мљи пре ма кпјој је усме-
ре на суб вер зи ја, та ко и пре врат нич ка по ли тич ка ак ци ја од ре ђе них 

10) Љу бо мир Ста јић и Ра до слав Га ћи но вић. Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 168.



- 236 -

УНУТРАШЊИНЕОРУЖАНИОБЛИЦИ...РадославГаћиновић

по ли тич ких струк ту ра и сна га уну тар зе мље – објек та суб вер зи је, 
чи је по ли тич ке ак тив нсо ти во де оства ри ва њу ци ље ва исто вет них 
са ци ље ви ма но си о ца суб вер зи је. Тех ни ке суб вер зи ја су ван ред но 
ши-ро ког спек тра, те не ис кљу чу ју ни јед ну мо гу ћу ак тив нсот уко-
ли ко она во ди же ље ном ци љу. Од ли ка су пе шно ор га ни зо ва ног суб-
вер зив ног де ло ва ња је сте из на ла же ње за да ту сре ди ну упра во њој 
при ме ре них ме то да што че сто оте жа ва пре по зна ва ње не ких суп-
тил них суб вер зив них ак тив но сти као што су шпи ју на жа и са бо та-
жа, све док оне не до би ју из ра зи то ви дљи ва обе леж ја. Ипак, не ки 
од ме то да суб вер зив ног де ло ва ња се мо гу из дво ји ти ка ко по сво јој 
очи то сти (те ро ри зам), та ко и по уче ста ло сти при ме не од стра не 
не ких но си ла ца суб вер зи је.

 С об зи ром на то да су у окви ри ма суб вер зив ног де ло ва ња 
на пла ну иза зи ва ња и про ду бљи ва ња кри зних си ту а ци ја, ру ко во де-
ће по ли тич ке, као и при вред не, вој не и на уч не струк ту ре јед на ко 
ва жне, ако не и ва жни ји циљ ''суб вер зив не об ра де'' од ма се, че шће 
је суб вер зив на по ја ва пла ни ра ње и оства ри ва ње ко рум пи ра ња ру-
ко во де ћег по ли тич ког, при вред ног, вој ног и на уч ног ка дра зе мље-
објек та суб вер зи је, не го са ма ин док три на ци ја ма са на ко ју се ина-
че, мно го упо зо ра ва од стра не тих истих струк тур са ко ји се бе не-
рет ко сма тра ју, (не са мо по сво јој дру штве ној функ ци ји, од но сно, 
по са мој при ро ди сво га ме ста у дру штву), иму ним на суб вер зив не 
ути ца је, за бо ра вља ју ћи да су они при том по жељ ни ји, и за то и на-
па да ни ји објект ин док три на ци је и уоп ште суб вер зив не ака тив но-
сти из ви ше мо гу ћих раз ло га. Као прво, ко хе рент ни ји су као слој, то 
је лак ше и бр же мо гу ће из гра ди ти тех ни ку при сту па, друго, чи тав 
си стем се лак ше и бр же окре ће у же ље ном прав цу њи хо вом ''об-
ра дом'' не го нпр. иза зи ва њем не ми ра у ба зи дру штва ко је је че сто 
вр ло те шко но си о цу суб вер зи је усме ра ва ти и кон тро ли са ти, треће, 
у пла но ви ма зе ма ља – но си ла ца суб вер зи је ''об ра да'' ру ко вод ства 
има, и за њих не, да ле ко по вољ ни ји фи нан сиј ски ефе кат, јер по 
пра ви лу зах те ва да ле ко ма ње ин ве сти ци је од оних ко је су по треб не 
за ''об ра ду ма са'', а ко је јед на ко по жељ но во де ре а ли за ци ју њи хо-
вих ин те ре са. Из свих тих, као и мно гих дру гих раз ло га, суб вер-
зив на ''об ра да'' ру ко вод ства увек оста је као при мар ни и трај ни циљ 
и ме тод суб вер зи је, без об зи ра на то што па ра лел но мо жда те че 
успе шна суб вер зив на ак тив нсот у ма са ма са ци љем ства ра ња од-
ре ђе них, по зе мљу но си о ца суб вер зи је по жељ них и бит них про ме-
на у ши рим дру штве ним сло је ви ма и уоп ште у дру штве ном би ћу. 
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Ка ко је за јед ни штво јед на од нај ве ћих пре пре ка сва кој суб вер зи ји, 
раз би ја ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и сва ког ви да дру штве ног 
за јед ни штва се та ко ђе мо же свр ста ти у кла сич не ме то де суб вер зив-
не ак тив но сти ко је во де гу бит ку не за ви сно сти објек та суб вер зи је. 
Нај че шће ко ри шће на у том ци љу је тзв. ''техникадруштвенограс
цепа'', од но сно, ко ри шће ње јед не или ви ше од сле де ћих мо гу ћих 
divideetimpera ва ри јан ти: рас цеп у по ли тич ким, при вред ним вој-
ним, на уч ним и кул тур ним вр хо ви ма да тог дру штва; рас цеп из ме ђу 
од ре ђе них вр хо ва (нпр. из ме ђу по ли тич ких и вој них или на уч них 
и по ли тич ких); рас цеп од го ва ра ју ћег вр ха и ба зе (нпр. по ли тич ког 
или при вред ног ру ко вод ства и ба зе) и рас цеп у ба зи дру штва (из-
ме ђу од ре ђе них дру штве них гру па ко ри ше њем ме ђу на ци о нал них 
или ре ли ги о зних про бле ма али и убр за ва њем ра сло ја ва ња пу тем 
со ци јал них раз ли ка и сл.).11)

Суб вер зи ји се јед но дру штво мо же успе шно су прот ста вља ти 
на раз не на чи не, а у пр вом ре ду се мо ра, не са мо ра ди пре вен ти ве, 
по слу жи ти по ди за њем све сти и уоп ште иде о ло шком ак ци јом. Нај-
бо ља за шти та од суб вер зи је је ства ра ње свог соп стве ног иде о ло-
шког иден ти те та при ме ре ног да том дру штву у сва ком по гле ду, јед-
на ко као и ства ра ње нео ви сних при вред них, вој них и са мо за штит-
них ре сур са мо ћи ко ји обез бе ђу ју сна гу са мо стал но сти дру штва. 
Тек он да се мо же успе шно оства ри ти и сва ка дру га пре вен тив на 
за шти та са пу ним усеп хом, јер, тек у том слу ча ју по сто ји ре ал на 
осно ва гло бал не ан ти суб вер зив не пре вен ти ве. При ова квим раз ма-
тра њи ма увек оста је отво ре но пи та ње су прот ста вља ња суб вер зи ји 
на си љем у ци љу за шти те дру штва. Оно што је не спор но је сте да 
као вид на си ља ко ји се мо же ко ри сти ти у ци љу за шти те дру штва 
од суб вер зи је оста је, у пр вом ре ду, ре ал ној опа сно сти при ме ре но, 
ин сти ту ци о на ли зо ва но, као ле гал но и ле ги тим но, про тив на си ље. 

Саботажнаделатностпод ра зу ме ва сми шље ну и при кри ве-
ну де лат ност по је ди на ца или гру па, ра ди иза зи ва ња ма те ри јал не 
ште те у про из вод њи, рад ној ор га ни за ци ји или објек ти ма на ко ји ма 
се ра ди. Ка рак те ри стич но је за са бо те ре да сво јим ра дом или не ра-
дом те же да иза зо ву што ве ће и ши ре ште те, а да се исто вре ме но 
до би ја ути сак да је ште та на ста ла као по сле ди ца слу чај но сти, на-
мер но сти, ја ва шлу ка, ло шег ма те ри ја ла, за ста ре ле или сла бе тех-
но ло ги је итд.12)

11) Др Дра ган Си ме ну но вић.Политичко насиље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 
137.

12) Ђор ђе вић О., Лексиконбезбедности, При вре да пу блик, Бе о град 1989, стр. 76.
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Ис ку ства из прак се су по ка за ла да са бо те ри не мо ра ју увек би-
ти не по сред ни ру ко во ди о ци сред ста ва, већ да мо гу би ти и ли ца на 
ру ко во де ћим ду жно сти ма, ко ји мо гу ди рект но до при не ти угро жа-
ва њу ка па ци те та си сте ма без бед но сти мо дер не др жа ве.

У вој ној и по ли циј ској ор га ни за ци ји, са бо та же се мо гу из во ди-
ти на сред стви ма на о ру жа ња и вој не опре ме ка ко у фа зи про јек то-
ва ња и про из вод ње, та ко и у фа зи не по сред ног ко ри шће ња (ави он, 
тенк, сред ства ве зе, мин ско-еск пло зив на сред ства, не ре а го ва ње по 
зах те ви ма ту жи ла штва и су да и сл.). Због при кри ве ног на чи на из вр-
ше ња ових де ла и по сле ди ца ко је се мо гу ис по љи ти тек у фа зи ко-
ри шће ња сред ста ва, те шко ће у от кри ва њу из вр ши ла ца са бо та же су 
ве ли ке. Уко ли ко би са бо та жа би ла ма сов ни је при ме њи ва на и ком-
би но ва на са другм об ли ци ма суб вер зив не де лат но сти, у не по сред-
ној рат ној опа сно сти, и у са мом ра ту мо же има ти крај ње не га ти ван 
ути цај на ста ње без бед но сти на те ри то ри ји и ме ђу ста нов ни штвом 
(от ка зи у снаб де ва њу елек трич ном енер ги јом и во дом, не фук ци о-
ни са ње са о бра ћа ја, ПТТ и др.).За про во ђе ње нео ру жа них об ли ка 
де ло ва ња а у ци љу на ру ша ва ња ка па ци те та си сет ма без бед но сти 
др жа ве ан га жу ју се спољ не и уну тра шње сна ге. 

Спољне снаге су: спе ци ја ли зо ва не слу жбе од ре ђе них ми ни-
стар ста ва, оба ве штај не слу жбе, спе ци ја ли зо ва не сна ге за не кон-
вен ци о нал но ра то ва ње, раз не гру пе при ват них не др жав них са вет-
нич ких ор га ни за ци ја итд.

Унутрашњеснаге су: по је дин ци и гру пе ко је из ра зних по бу-
да и пар ци јал них ин те ре са де лу ју у функ ци ји спољ њег фак то ра, 
и по је дин ци и по ли тич ка је згра се па ра ти стич ких, по бу ње нич ких 
по кре та и те ро ри стич ких гру па.

Спро во ђе њем нео ру жа них ак тив но сти од стра не спољ них и 
уну тра шњих су бје ка та иза зи ва ју се сна жни ефек ти у ви ду: не си-
гур но сти и не за до вољ ства ста нов ни штва, по ли тич ких, еко ном-
ских, спорт ских и дру гих су бје ка та што до во ди до ма сов них фру-
стра ци ја. 

Са ста но ви шта угро жа ва ња ка па ци е та си сте ма без бед но сти 
др жа ва, нај чеш ћи уну тра шњи нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња је су: 
ет нич ке на пе то сти, на ци о нал ни и вер ски екс тре ми зам, кри ми нал, 
при род не и ин дус триј ске ка та стро фе и епи де ми је ве ћих раз ме ра и 
иле гал не ми гра ци је ста нов ни штва. 
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ЕТНИЧКЕНАПЕТОСТИИВЕРСКИЕКСТРЕМИЗАМ
КАОПОДСТИЦАЈУГРОЖАВАЊУБЕЗБЕДНОСТИ

Етничкенапетостии не до ста так по што ва ња ет нич ких, вер-
ских и кул тур них вред но сти ре ал на су прет ња без бед но сти др жа-
ва. Спе ци фич ни об ли ци ове прет ње мо гу се ис по љи ти кроз: не то-
ле ран ци ју, ксе но фо би ју, не у са гла ше ност са де мо крат ским прин ци-
пи ма и прак сом, не у ва жа ва ње спо ра зу ма и ме ђу на род них до го во ра 
о по што ва њу пра ва ма њи на, од би ја ње ме ди ја ци је у ре ша ва њу спо-
ро ва, иза зи ва ње ет нич ког на си ља и те шко ће у ус по ста вља њу мул-
ти ет нич ких де мо крат ских ин сти ту ци ја.13)

Ови спе ци фич ни об ли ци ет нич ких на пе то сти пред ста вља ју 
стал ну прет њу ста бил но сти др жа ва. Оту да ће ста бил ност и без-
бед ност др жа ва за ви си ти од успе шне ме ђу на род не и до бро су сед-
ске са рад ње, раз во ја по ли тич ких ин сти ту ци ја и за кон ских ре ше ња 
о пра ви ма ет нич ких ма њи на на ба зи ре ци про ци те та зе ма ља у ре-
ги о ну. Уко ли ко се ре ша ва њу ових пи та ња, по ли тич ким и прав ним 
сред стви ма, не по све ти до вољ на па жња, не ре ше на пра ва ет нич ких 
за јед ни ца мо гла би да бу ду узрок не спо ра зу ма и су ко ба ме ђу др жа-
ва ма и по вод за ору жа не ин ци ден те и су ко бе ло кал ног или ме ђу др-
жав ног ка рак те ра.

Верскиекстремизам још увек је ак ту е лан об лик угро жа ва ња 
без бед но сти др жа ва и мо гу ћа прет ња мир ном ре ша ва њу спо ро ва 
и кри за. По што су узро ци за по ја ву на ци о нал ног и вер ског екс тре-
ми за ма сло же не при ро де, и че сто из ван мо гућ но сти ути ца ја де мо-
крат ских ин сти ту ци ја вла сти, ова вр ста екс тре ми зма пред ста вља 
ви сок ри зик и прет њу без бед но сти де мо крат ских др жа ва у све ту. 
Да кле, у про у ча ва њу ути ца ја ре ли ги је на кри ми на ли тет пи та ње се 
мо ра ре ша ва ти у кон тек сту од ре ђе не дру штве не сре ди не, од но сно 
од уло ге ко ју ре ли ги ја има у тој сре ди ни. Ре ли ги ја сво јим мо рал-
ним и ка нон ским прин ци пи ма и кроз про по ве ди зна чај но ути че на 
пре вен ци ју и спре ча ва ње кри ми на ли те та. Она пру жа осе ћај сми-
сла у су сре ту са за стра шу ју ћом ре ал но шћу и по ма же љу ди ма да 
пре ва зи ђу уса мље ност у ин ди ви ду ал ној пат њи.14) Ме ђу тим, и по-
ред то га вер ски фа на ти зам пред ста вља је дан од опа сних кри ми нал-

13) Љу бо мир Ста јић и Ра до слав Га ћи но вић. Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 169. 

14) Зо ран Ке сић, ‘’Ети о ло шка ди мен зи ја по сле рат ног кри ми на ли те та у Ср би ји’’, Безбед
ност, бр. 2/2006, стр. 245.
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них фак то ра и прет њу си сте му без бед но сти мо дер не др жа ве. У не-
ста бил ним др жа ва ма обич но вла да ег зи стен ци јал на не си гур ност 
од ре ђе них гру па ци ја љу ди ко ји су ве о ма по год ни за вр бо ва ње од 
стра не ра зних вер ских сек ти. Та кве ор га ни за ци је ну де љу ди ма ''ру
куспаса'' и ''правипут'' за из ла зак из свих кри зних си ту а ци ја. Али, 
иза та кве ма ске кри је се низ кри ми нал них де лат но сти (ма ни пу ла-
ци ја људ ском суд би ном, про тив прав но ли ша ва ње сло бо де, де лик ти 
у ве зи са зло у по тре бом дро га и сл) ко је пред ста вља ју опа сност по 
по је дин ца, по ро ди цу и дру штво, тј. др жа ву у це ли ни.15)

ПРИРОДНЕИИНДУСТРИЈСКЕКАТАСТРОФЕ
ИЕПИДЕМИЈЕВЕЋИХРАЗМЕРА

При род не и ин ду стриј ске ка та стро фе и епи де ми је ве ћих раз-
ме ра,као по сле ди це ра зор ног де ло ва ња при род них си ла и на глог 
ин ду стриј ског и тех нич ко-тех но ло шког про гре са и њи хо вог ути ца-
ја на све сфе ре жи во та, мо гу у пер спек ти ви да угро зе без бед ност 
мно гих др жа ва. Због про ме на у обла сти екос фе ре, и са мим тим 
због оче ки ва них ме те ро ло шких и кли мат ских про ме на, у на ред ном 
пе ри о ду мо гу ће су раз не при род не ка та кли зме, по пут ра зор них зе-
мљо тре са, ка та стро фал них по пла ва, екс трем но ви со ких тем пе ра-
ту ра, по жа ра ве ћих раз ме ра, ко ји пре ва зи ла зе ни во при род них и 
ин ду стриј ских не сре ћа. Због то га је нео п ход но раз ви ти ин те гри-
са ни кон цепт без бед но сти ко ји мо ра да са др жи и пре вен тив ну ак-
тив ност и за шти ту ста нов ни штва од ра зор ног де ло ва ња при род них 
си ла и тех нич ко-тех но ло шких уде са, ко ји би об у хва тао и ан га жо-
ва ње ви ше ре сор них ми нис та рста ва и спе ци ја ли зо ва них др жав них 
аген ци ја, ор га не ло кал не за јед ни це, али и при пад ни ке вој ске и по-
ли ци је. Та ко ђе, у слу ча ју по ве ћа ног ра ди о ло шког зра че ња због ха-
ва ри ја на ну кле ар ним по стро је њи ма у зе мља ма у бли жем и да љем 
окру же њу, хе миј ских не сре ћа и епи де ми ја ве ћих раз ме ра, мо гу ће 
је угро жа ва ње жи во та ве ћег бро ја љу ди не го при кла сич ним ору-
жа ним ак ци ја ма. 

У од но су на прет ход но на ве де не об ли ке угро жа ва ња, про це-
њу је се да би ин ду стриј ско за га ђе ње тла, во де и ва зду ха, те не ре-
ше но пи та ње од ла га ња чвр стог, ра ди о ак тив ног, вој ног и ме ди цин-
ског от па да, као и де гра да ци ја зе мље и тла, мо гле пред ста вља ти 
озбиљ ну прет њу за здра вље и жи вот љу ди у на ред ном пе ри о ду. У 

15) Зо ран Лу ко вић, Верскесекте,приручникзасамоодбрану, Дра га нић, Бе о град, 2000, стр. 
228.
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од го во ру нари зи ке и прет ње без бед но сти овог ти па сва ка од над-
ле жних ин сти ту ци ја мо ра би ти за кон ски оба ве за на да при ме њу је 
ме ре за шти те из свог де ло кру га ра да.

По ли тич ке по сле ди це еко ло шких про ме на мо гу би ти ве о ма 
раз ли чи те, као што су: не ста бил ност ин сти ту ци ја, еко ло шке ми-
гра ци је, еко ло шки те ро ри зам, су ко би и ра то ви за ре сур се и дру-
го.16) По ста вља се пи та ње да ли оску ди ца у ре сур си ма до во ди до 
ве ли ких ми гра ци ја? Еко ло шка оску ди ца у ре сур си ма ни ка да ни је 
је ди ни или до во љан узрок за ве ли ке ми гра ци је, си ро ма штво, или 
на си ље; увек је по ве за на са дру гим чи ни о ци ма, као што су еко ном-
ски, по ли тич ки, и дру штве ни ко ји за јед но ства ра ју од ре ђе не по сле-
ди це, на кон ко јих мо же до ћи до су ко ба, чак и на сил них. 17) Дру го 
схва та ње, не сра змер но ве ли ке ми гра ци је ткз. еколошкемиграције 
ко је и на по чет ку XXI ве ка за по сле ди цу мо гу има ти не са гле ди-
ве по ли тич ке и без бед но сне по сле ди це, а по го то во трај не кли мат-
ске про ме не мо гу би ти из вор ве ли ких те шко ћа ста нов ни штва ти ме 
што знат не де ло ве зе мље чи не не по де сним за жи вот.18)

ИЛЕГАЛНЕМИГРАЦИЈЕСТАНОВНИШТВА

„Ми гра ци ја (од ла тин ске ре чи migratio – се ље ње) је 
пресељaвање ста нов ни штва с јед ног под руч ја на дру го, трај ног 
или при вре ме ног ка рак те ра, не за ви сно од то га да ли се зби ва у гра-
ни ца ма на ци о нал не те ри то ри је или ме ђу две ма зе мља ма. Одо ма-
ће ни стра ни тер мин миграција у че шћој је упо тре би не го до ма ћи 
пресељавање ста нов ни штва, ко ји озна ча ва са мо про стор на пре се-
ља ва ња, док се из раз ми гра ци ја упо тре бља ва у ши рем сми слу, и у 
сми слу про ме не за ни ма ња.“19)

Нерегуларнамиграцијаод но си се на иле гал не ула ске, нпр. бо-
ра вак или „раднацрно“ у зе мљи усе ље ња. Ови ми гран ти има ју за 

16) Ве ра Аре жи на, «Еко ло шке ми гра ци је», Политичкаревија, бр. 4/2006, стр. 972. 
17) Fra ser Le ah, “Re la ted En vi ron mment and Se cu rity Re se arch”, in: Mat thew Ric hard – Fra-

ser Le ah, GlobalEnvironmmentChangeandHumanSecurity:ConceptuualandTheoretical
Issues, Glo bal En vi ron mment Chan ge and Hu man Se cu rity Pro gram Of fi ce – Uni ver sity of 
Ca li for nia Ir vi ne (GECHS –UCI), 2002, p. 15-16.

18) На при мер, услед ши ре ња пу сти ња, по ра ста ни воа мо ра, евен ту ал ни по че ци но вог ле-
де ног до ба, ка та стро фа ал на се и змич ка до га ђа ња, итд. нео п ход на је ме ђу на род на при-
пре мље ност не са мо за пру жа ње мо гу ће за шти те ста нов ни штва и до ба ра, већ и трај них 
ре ше ња про бле ма.Струч ња ци ује ди ње них на ци ја упо зо ра ва ју да ће око 50 ми ли о на 
ста нов ни ка би ти при ну ђе но да на пу сте сво је до мо ве због еко ло шких про бле ма и апе-
лу ју на вла де ши ром све та да при зна ју из бе глич ки ста тус тим љу ди ма (Ве ра Аре жи на, 
«Еко ло шке ми гра ци је», Политичкаревија, бр. 4/2006, стр. 973)

19) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975.
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циљ да до би ју ре гу ла ран или се зон ски по сао а за тим да оку пе чла-
но ве сво је по ро ди це. Иле гал не ми гра ци је ста нов ни штва, као по-
сле ди це те шких со ци јал них усло ва, де мо граф ске „експлозије“ или 
ма сов ног при ли ва избе гли ца услед те ро ра, ору жа них су ко ба и на-
си ља у зе мља ма у тран зи ци ји, мо гу пред ста вља ти ве ли ки без бед-
но сни про блем сва ке др жа ве. Сто га је по вра так ра се ље них ли ца, 
имо ви не и за шти та људ ских пра ва из бе гли ца и прог на ни ка, ва жно 
по ли тич ко, со ци јал но и без бед но сно пи та ње, јер би не а де кват но 
ре ша ва ње про бле ма ове ка те го ри је љу ди, у сло же ним дру штве ним 
окол но сти ма, мо гло би ти узрок со ци јал не не ста бил но сти, не спо-
ра зу ма и су ко ба у зе мљи и у ре ги о ну, у бли жој бу дућ но сти.20)

При нуд не ми гра ци је, про го ни, из бе гли штво и жи вот у ег зи лу, 
иза зва ни рат ним су ко би ма спа да ју у ткз. ''великенесреће'',21) ко је 
због ксе но фо би је и про бле ма у ко је су за па ли из бе гли и прог на ни 
љу ди мо же до ћи до тур бу лен ци ја у ре ги о ну, са мим тим и на ру ша-
ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве. По ред на ве де них, по сто је и 
дру ги об ли ци нео ру жа ног угро жа ва ња без бед но сти, као што су не-
до ста так стра те шких енер ге на та, злоу по тре ба но вих тех но ло ги ја 
и на уч них до стиг ну ћа у обла сти ин фор ма ти ке, ге нет ског ин же ње-
рин га, ме ди ци не и ме те о ро ло ги је. Основ на ка рак те ри сти ка та кве 
вр сте, у осно ви не вој них, об ли ка угро жа ва ња без бе д но сти је да 
их је по сто је ћим ка па ци те ти ма те шко иден ти фи ко ва ти, от кри ти и 
пре вен тив но де ло ва ти. 

''Ме ђу на род не ми гра ци је пред ста вља ју по ја ву ши ро ких раз ме-
ра и вр ло сло же не струк ту ре, ка ко по ре ги о нал ном по ре клу ста-
нов ни штва ко је у њи ма уче ству је и де сти на ци ја ма пре ма ко ји ма 
се усме ра ва, та ко и пре ма узро ци ма ко ји до ње до во де и по сле ди ца 
ко је она са со бом но си за све сво је уче сни ке и ме ђу на орд ну за јед-
ни цу у це ли ни. Та ко ми гра ци је до би ја ју све ве ћи зна чај у по ли ти ци 

20) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводу студијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 175.

21) Спо соб ност адап та ци је по је ди на ца и за јед ни це на но во на ста лу си ту а ци ју и но во окру-
же ње, мо гу зна чај но убла жи ти пол се ди це не сре ће, на ро чи то уко ли ко им је на рас по-
ла га њу ка те ри јал на и пси хо ло шка по др шка. Је дан од нај ве ћих иза зо ва са ко ји ма се 
су о ча ва ју из бе гли це је усва ја ње но вих пра ви ла со ци јал них ре ла ци ја ко је ће убр за ти 
њи хо ву адап та ци ју на раз ли чи ту и не по зна ту кул ту ру. Њи хо ва по чет на ре ак ци ја на но-
во окру же ње мо гла би се на зва ти културнишок. Кул тур ни шок је пси хо ло шка ре ак ци ја 
пра ће на же сто ким емо ци ја ма, ко ја на ста је код љу ди ко ји се на ђу у не по зан том кул тур-
ном окру же њу. Сма тра се да је кул тур ни шок при вре ме но ста ње ко је про ла зи кроз фа зе 
еуфо ри је, раз о ча ре ња и бе са (Ча вић Т.: Оизбеглиштву:психолошкиаспекти, За ду жби-
на Ан дре је вић, Бе о град, 2001, стр. 18). 
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и ре гу ла ти ви на уни вер зал ном, ре ги о нал ном и на ци о нал ном пла-
ну.''22) 

Пре ма кри те ри ју му зе мље по ре кла ми гра ци је, раз ли ку је се: 
емиграционоподручје – са ко га се ста нов ни штво исе ља ва, и ими
грационоподручје – на ко је се ста нов ни штво до се ља ва. Ме ђу тим, 
услед мо ти ва ци је ми гра на та ко ја је на по чет ку XXI ве ка ве о ма ком-
плек сна, ми гра ци ја се стан дард но мо же кла си фи ко ва ти на: ми гра-
ци ју рад не сна ге; по ро дич но оку пља ње; тра же ње ази ла, ни је ви ше 
ја сно раз гра ни че на. Осим то га, по ста вља се и пи та ње ва ља но сти 
по де ле зе ма ља на: еми гра ци о не, ими гра ци о не и тран зит не. Раз лог 
за то је што не ке зе мље има ју ка рак те ри сти ке две, а не ка да и све 
три ка те го ри је (на при мер, еми гра ци о на и тран зит на). Пре ма кри-
те ри ју му про сто ра, раз ли ку ју се: Унутрашњемиграције – раз ви ја-
ју се уну тар на ци о нал них или др жав них гра ни ца. Оне до во де са мо 
до де мо граф ских про ме на на од ре ђе ним де ло ви ма те ри то ри је, али 
не ути чу на ве ли чи ну, по раст и струк ту ру ста нов ни штва од ре ђе не 
зе мље. Код ових ми гра ци ја, да ље се раз ли ку ју ми гра ци је на кра-
ћим, сред њим и уда ље ним дис тан ца ма. Спољнемиграције – ути чу 
на ве ли чи ну ста нов ни штва на на ци о нал ној те ри то ри ји јер сма њу-
ју број и по раст ста нов ни штва еми гра ци је док исто вре ме но по ве-
ћа ва ју број и по раст ста вов ни штва зе мље ими гра ци је, вр ше ћи и 
при том про ме не у струк ту ри ста нов ни штва. Пре ма кри те ри ју му 
трај но сти, раз ли ку ју се: Трајнемиграције – има ју тра јан зна чај по 
ве ли чи ну и струк ту ру ста нов ни штва. Сезонске и дневнемиграције 
– об у хва та ју нај че шће са мо рад ну сна гу и не ма ју зна чај по ве ли чи-
ну и струк ту ру чи та вог ста нов ни штва. Да кле на по чет ку XXI ве ка 
ка рак те ри стич на су ве о ма ве ли ка ква ли та тив на и кван ти та тив на 
кре та ња у ста нов ни штву. Та кре та ња ка рак те ри шу: ве ли ки раст 
бро ја ста нов ни ка; не по во љан рас по ред ра ста бро ја ста нов ни ка; 
не по вољ на струк ту ра ста нов ни штва и ве ли ка ми гра ци о на кре та-
ња ста нов ни штва.23) Сва ка вр ста не сра зме ре до во ди до ги ба ња, а у 
овом слу ча ју при нуд не ми гра ци је на од ре ђе ном про сто ру мо гу иза-
зва ти по ли тич ку не ста бил ност у зе мљи и ре ги о ну а ти ме и на ру ша-
ва ње ка па ци те та исте ма без бед но сти др жа ве или др жа ва у ре ги о ну.

22) Гре чић Вла ди мир (прир.), Југословенскеспољнемиграције, Са ве зно ми ни стар ство за 
рад, здрав ство и со ци јал ну по ли ти ку, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду и 
Са ве зни за вод за тр жи ште ра да и ми гра ци је, Бе о град, 1998, стр. 27.

23) Ве ра Аре жи на, «Еко ло шке ми гра ци је», Политичкаревија, бр. 4/2006, стр. 961, ИПС, 
Бе о град, 2006.
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ОРГАНИЗОВАНИКРИМИНАЛ

Ор га ни зо ва ни кри ми нал спа да у ка те го ри ју нај и зра зи ти јих об-
ли ка угро жа ва ња без бед но сти. Ор га ни зо ва ни кри ми нал24) у обла-
сти иле гал не тр го ви не ро ба ма, ка пи та лом и љу ди ма, и њи хов тран-
сна ци о нал ни ка рак тер, зах те ва це ло вит и ко ор ди ни сан од го вор 
свих без бед но сних струк ту ра у др жа ва ма Бал ка на, као и у ре ги о-
ну ју го и сточ не Евро пе. По себ но се из два ја ју про бле ми: иле гал ног 
тран сфе ра и тр го ви не нар ко ти ци ма, љу ди ма и ка пи та лом, про ли-
фе ра ци ја кон вен ци о нал ног оруж ја и оруж ја за ма сов но уни ште ње 
и ко руп ци ја.25) 

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет на сто ји да раз ли чи тим ме то да ма 
стиг не до нај ви ших ор га на вла сти и дру гих зна чај них су бје ка та, 
ка ко би обез бе дио што ве ће кон це си је и уступ ке и што ве ћи дру-
штве ни ста тус за ше фо ве кри ми нал них ор га ни за ци ја. Сво јим де ло-
ва њем ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет упра во и омо гу ћа ва ста вар ње 
са вре ме них успе шних кри ми на ла ца ко ји, на осно ву сте че не сла ве 
и мо ћи по сти жу од ре ђе ни дру штве ни углед ко ји де лу је по врат но 
као ути цај на ор га не вла сти, по ли ци ју, пра во су ђе и дру ге су бјек те. 
Натакавначиннезаконитосестичеогромнаимовинаивршиње
налегализација,омогућавајућидасенезаконитобогаћењетоле
ришеиоправда. Јед на од ка рак те ри сти ка ор га ни зо ва ног кри ми на-
ли те та, ко ја је уско ве за на за по стиг ну ти дру штве ни ути цај и углед, 
је сте ско ро оне мо гу ћа ва ње уоча ва ња не за ко ни то сти у од ре ђе ним 
по слов ним од но си ма, та ко да ни је рет ка по ја ва да је те шко раз ли-

24) По јав ни об ли ци ор га ни зо ва ног кри ми на ла у Ср би ји су: кри јум ча ре ње љу ди, тр го ви на 
љу ди ма, пра ње нов ца, не за ко нит про мет пси хо ак тив них суп стан ци, по сре до ва ње у вр-
ше њу про сти ту ци је, от ми ца, кра ђа и кри јум ча ре ње во зи ла, из ну да, кри јум ча ре ње ви-
со ко ак ци зне ро бе (ге не рал-ма јор Ми ро слав Ми ло ше вић, ''Ор га ни зо ва ни кри ми нал и 
те ро ри зам'', у збор ни ку ра до ваОрганизованикриминалитетстањеимерезаштите, 
По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2005, стр. 31-46)

25) Ипак ре зул та ти бор бе про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, на кон до но ше ња На ци-
о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је, да кле за пе ри од од 01. 01. 2006 до 31. 
12. 2006 мо гу се оце ни ти зна чај но бо љим од ре зул та та у ра ни јем пе ри о ду. По ли ци ја 
је то ком 2006. го ди не под не ла 1157 кри вич них при ја ва, про тив 1928 ли ца, од ко јих је 
197 ли ца ли ше но сло бо де, због основ не сум ње да су из вр ши ли 2809 кри вич них де ла. 
Ме ђу отр кри ве ним кри вич ним де ли ма нај ве ћи број је зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја 
1444, про не ве ра 242, при ма ње ми та 24. ме ђу при ја вље ним ли ци ма нај за сту пље ни ји су 
за по сле ни у дру штве ним и при ват ним пред у зе ћи ма 1215, за по сле ни у јав ним пред у зе-
ћи ма (ЕПС, Ср би ја шу ме, НИС...) 273, за по сле ни у ор га ни ма др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве 128, за по сле ни у МУП-у 76, за по сле ни у Упра ви ца ри на 61, за по сле ни у 
здрав ству 74, за по сле ни у про све ти 49, за по сле ни у пра во суд ним ор га ни ма(су ди је, ве-
шта ци...) 37, за по сле ни у По ре ској упра ви 22, за по сле ни у ин спек циј ским ор га ни ма 
15 и оста ла за ни ма ња 681 (Зо ран Ђо кић, «Ак ту ел но ста ње у Ре пу бли и и ци Ср би ји са 
по себ ним освр том на ко руп ци ју у при вре ди»,Безбедност, бр. 2/2007, стр. 299).
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ко ва ти не ке ле гал не ор га ни за ци је од по је ди них об ли ка ор га ни зо ва-
ног кри ми на ли те та. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет пред ста вља кри-
ми нал ну де лат ност, тј. кон ти ну и ра но, у ви ду по слов не ори јен та-
ци је, си сте мат ско вр ше ње кри вич них де ла усме ре них на сти це ње 
про фи та, мо но по ла и мо ћи ко ју ор га ни зу је и спро во ди у де ло гру па 
хи је рар хиј ски по ве за них ли ца ко ји де лу ју у скла ду са уна пред са-
чи ње ним пла ном и са сто ји се у оба вља њу прав но не до зво ље них и 
до зво ље них по сло ва уз ко ри шће ње на си ља, за стра ши ва ња, ко руп-
ци је и дру гих об ли ка ути ца ја на др жав не ор га не, по је дин це и оста-
ле об ли ке со ци јал не кон тро ле.О ор га ни зо ва ном кри ми на ли те ту у 
ширем сми слу мо же се го во ри ти увек ка да се од ре ђе не кри ми нал не 
де лат но сти оба вља ју од стра не гру пе ли ца. У ли те ра ту ри, нај по-
зна ти ји пред став ник ове кон цеп ци је је MaryMcIntosh ко ја твр ди 
да се про фре си о нал не кри ми о нал не гру пе удру жу ју у две вр сте ор-
га ни за ци ја: ''пројекторганизације'' у ко је се, на при мер, удру жу ју 
про фе си о нал ни ло по ви и ва ра ли це да би де ло ва ли про фе си о нал-
ни је, на ве ћем про сто ру и ефи ка сни је, ка ко би уве ћа ли про фит, а 
њи хо ва де ла по ста ла опа сни ја и ''бизнисорганизације'' ко је раз ви-
ја ју стал ну ''по слов ну'' ак тив ност ра ди сти ца ња про фи та на ба зи 
из ну ђи ва ња или снаб де ва ња тр жи шта за бра ње ним ''ро ба ма''.26)

ИНДИЦИЈЕКОЈЕУКАЗУЈУНАПОСТОЈАЊЕ
ОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛИТЕТА

На по сто ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та у јед ној сре ди ни 
(локалнојзаједници) ука зу ју сле де ће ин ди ци је:ли ца ко ја не ма ју ле-
гал не при хо де жи ве ''на високојнози'' (лук су зни ауто мо би ли, ве-
ли ке ку ће, тро ше ње ве ли ких сво та но ва итд.); де ша ва ју се фи зич-
ки на па ди ко ји се не при ја вљу ју по ли ци ји; де ша ва ју се уби ства, 
под ме та ња екс пло зи ва под во зи ла, у ста но ве и ло ка ле или по жа ри 
без ја сних мо ти ва; про фе си о нал ни на чин из вр ше ња уби ста ва или 
под ме та ња екс пло зи ва(нпр. уби ства из во зи ла у по кре ту); уби ства 
се вр ше из оруж ја за ко је гра ђа ни не мо гу има ти до зво лу (из ауто-
мат ских пу ша ка, хе кле ра итд); не на ла зе ее све до ци ма да су уби-
ства из вр ше на на јав ном ме сту у при су ству гра ђа на; оште ће ни и 
жр тве од би ја ју да са ра ђу ју са по ли ци јом и да све до че пред су дом; у 
ло кал ној за јед ни ци у по а сту је нар ко ма ни ја; ано ним но се пре ти по-
ли цај ци ма, су ди ја ма и ту жи о ци ма ко ји ра де на пред ме ту окри вље-
ног; пре су де нар ко ди ле ри ма су сим бо лоч не (услов не осу де, бла ге 

26) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводу студијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 179.
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за твор ске ка зне). До су да до ла зе са мо сит ни улич ни пре про дав ци 
дро ге. Снаб де ва чи ло кал ног тр жи шта дро ге или нар ко ди ле ри на 
ве ли ко, фи на си је ри – за шти ће ни су и из над су оп ци је по сма тра ња 
по ли ци је и ту жи ла штва; при ја вље не бра не ску пи адво ка ти, пла ћа ју 
се ве ли ке ка у ци је за пу шта ње на сло бо ду, ма да њи хо ва за ни ма ња 
не омо гу ћа ва ју по кри ва ње тих тро шко ва; ни је се ума њио стан дард 
жи во та, то јест, тро ше ње нов ца, у по ро ди ца ма чи ји су чла но ви ли-
ше ни сло бо де, од мах на кон хап ше ња осум њи че них на сту па ју адво-
ка ти са уна пред пот пи са ним овлашчће њем за за сту па ње; кри вич-
на де ла се вр ше и на кон хап ше ња ше фо ва бан ди(или се по ве ћа ва 
њихв број); су ду се при ја вљу ју до та да не по зна ти све до ци од бра не, 
а све до ци от пу жбе ме ња ју ис ка зе у кјо рист окри вље ног и по ли ци ја 
и ту жи о ци на сту па ју по мир љи во на су ду итд.27)

На осно ву ела бо ри ра них и на уч но ана ли зи ра ни чи ње ни ца, ор-
га ни зо ва ни кри ми на ли тет пред ста вља кри ми нал ну де лат ност, тј. 
кон ти ну и ра но, у ви ду по слов не ор јен та ци је, си сте мат ско вр ше ње 
кри вич них де ла усме ре них на сти ца ње про фи та, мо но по ла и мо ћи 
ко ју ор га ни зу је и спро во ди у де ло гру па хи је рар хиј ски по ве за них 
ли ца ко ји де лу ју у скла ду са уна пред са чи ње ним пла ном и са сто ји 
се у оба вља њу прав но не до зво ље них и до зво ље них по сло ва уз ко-
ри шће ње на си ља, за стра ши ва ња, ко руп ци је и дру гих об ли ка ути-
ца ја на др жав не ор га не, по је ди це и оста ле об ли ке со ци јал не кон-
тро ле. 

На осно ву на ве де них осо би на, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
би се мо гао де фи ни са ти каоврстаимовинскогкриминалитета,а
карактеришегапостојањекриминалнеорганизацијекојаобавља
континуиранупривреднуделатност,користећипритомнасиље
икорупцијуносилацавласти.Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет има те-
жњу да оства ри утицајнасферуполитике,економије,јавногжи
вота. Ти ме се по сти же по ли тич ка и еко ном ска моћ, што има за 
по сле ди цу мо но пол и по ве ћа ње про фи та но си ла ца ор га ни зва ног 
кри ми на ли те та. По ли тич ки и еко ном ски ути цај по сти же се ко-
руп ци јом др жав них чи нов ни ка (на на ци о нал ном и ло кал ном ни-
воу), фи нан си ра њем по ли тич ких пар ти ја, или по је ди них из бор них 
кам па ња од нов ца при ба вље ног кри ми нал ним по сло ви ма (пра ње 
нов ца), фи нан си ра њем ху ма ни тар них ак ци ја уз ме диј ску по др шку, 
отва ра њем или фи нан си ра њем по је ди них ме ди ја или но ви на ра, 
па чак и на уч ни ка, ин те лек ту а ла ца и бо ра ца за људ ска пра ва (ко-

27) Бра ни слав Си мо но вић, Криминалистика, Прав ни фа кул тет у Кра гу јев цу, Ин сти тут за 
прав не и дру штве не на у ке, Кра гу је вац, 2004, стр. 631-632.
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ји кри ти ку ју ак ци је по ли ци је, ан ти ма фи ја шке за ко не јер на вод но 
угро жа ва ју по је ди не људ ске сло бо де и пра ва). 

Оранизовани криминалитетнема потребу да руши државу,
већдасеинкорпорирауњу. Та ко се де ша ва да су ше фо ви ор га ни зо-
ва ног кри ми на ли те та у по је ди ним др жа ва ма исто вре ме но и на нај-
ви шим по ли тич ким функ ци ја ма (пред сед ни ци др жа ва, вла да, ми-
ни стри). Врховнициљорганизованогкриминалитетајестицање
профита,тј.економскемоћи. Сви оста ли ци ље ви (нпр., по ли тич-
ка моћ) под ре ђе ни су овом и пред ста вља ју са мо спо ред не ци ље ве 
(ме ђу ко ра ке) у функ ци ји оства ре ња овог глав ног.

ОБЛИЦИУГРОЖАВАЊАУНУТРАШЊЕБЕЗБДНОСТИ
ОРГАНИЗОВАНИМКРИМИНАЛНИМДЕЛОВАЊЕМ

У све ту се ја сно уоча ва међународноповезивањеорганизова
нихкриминалаца. По сло ви ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та све че-
шће пре ла зе гра ни це дра жва. Кри ми нал не ор га ни за ци је из ра зних 
др жа ва све те шње ме ђу соб но са ра ђу ју у ре а ли за ци ји за јед нич ких 
кри ми нал них пла но ва (нпр. трговина дрогом, људима, “прање
новца“итд), или по је дин це кри ми нал не ро га ни за ци је про ши ру ју 
сво ју де лат ност на те ри то ри је ве ћег бро ја др жа ва и кон ти не на та, 
или гло бал но по чи та вом све ту (на при мер, ко лум биј ски ко ка ин ски 
кар те ли, ру ска, ал бан ска ма фи ја, ки не ске Три ја де итд). Ови об ли-
ци огра ни зо ва ног кри ми на ли те та чи не транснационалниоргани
зованикриминалитет и пред ста вља ју по себ ну опа сност. Ши ре њу 
тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та по себ но је до-
при не ла сло бо да тр го ви не, отва ра ње гра ни ца, про це си гло ба ли за-
ци је, тран зи ци ја, но ви об ли ци бан кар ских на чи на пла ћа ња, раз вој 
ко му ни ка ци ја (нпр., Ин тер нет, мо бил на те ле фо ни ја).28)

У појединим регионима света посебно је изражена делат
носторганизованогилитранснационалногорганизованогкрими
налитета.КрајемXXипочеткомXXIвекаИнтерполјезванично
означиорегионБалканаједнимоднајвећихкриминалнихжаришта
организованогкриминалитетанасвету. На при мер, 80% ор га ни-
зо ва ног кри ми на ли те та ко јим се та ор га ни за ци ја ба ви ло ци ра но је 
у ре ги о ну Бал ка на или ода тле по ла зи, ши ре ћи се ка зе мља ма За-
пад не Евро пе (пу те ви дро ге, тр го ви на “бе лим ро бљем“, иле гал но 

28) Бо шко вић, Ми ћо: Транснационални организовани криминалитет, По ли циј ска ака де-
ми ја, Бе о град 2003, стр. 146.
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пре ба ци ва ње еми гра на та, де лат ност ду ван ске ма фи је, “пра ње нов-
ца“ итд).29)

Застрашивање,насиљеикорупција су основ не ме то де за по-
сти за ње ци ље ва ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та и ума ње ње ефе ка та 
со ци јал не кон тро ле. Да би оне мо гу ћи ли рад др жав них ор га на, од-
но сно ума њи ли ефи ка сност пра во су ђа, по ли ци је, ца ри не, ор га ни-
зо ва ни кри ми нал ци ко ри сте се пре све га ко руп ци јом. Ко руп ци ја је 
нај моћ ни је оруж је ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Та мо где не про-
ђе ко руп ци ја, при ме њу ју ме то де за стра ши ва ња и прет ње. Прет ње 
су усме ре не пре ма но ци о ци ма пра во суд них функ ци ја, рад ни ци ма 
ор га на уну тра шњих по сло ва, све до ци ма или нај бли жим чла но ви-
ма њи хо вих по ро ди ца. Прет ње су ано ни-мне и кон кре ти зо ва не. 
Као по след ње сред ство ко ри сте на си ље, не пре за ју ћи ни од от ми ца 
и уби ста ва

Фе но ме но ло шкла обе леж ја ора ни зо ва ног кри ми на ли те та су 
мно го број на и би ло би крај ње не за хвал но по ку ша ти их на бра ја ти 
inextensor. Ипак, не ка од њих се мо гу тре ти ра ти као основ на, по-
пут при кри ве но сти ис по ља ва ња, спе ци фич но сти траговa и ин ди-
ци ја, ве ли ког ди на ми зма, ин тер на ци о на ли за ци је и гло ба ли за ци је, 
кон стант но но вих по јав них об ли ка, ја ких кри ми нал них ор га ни за-
и цја, при ме не (пре ма по тре би) нај гру бљих ме то да ели ми ни са ња 
про тив ни ка, сна жних ко руп тив них ме ха ни за ма, фи нан си јих тран-
сак ци ја с ци љем при кри ва ња по ре кла нов ца итд. 

RadoslavGacinovic
INTERNALUNARMEDFORMSOFTHREAT

TOSTATESECURITYCAPACITY
Sum mary

Thistextisbasedonthefactsthatauthorofthetexthad
obtained through theresearchof thepoliticsofviolence
andnonarmedthreattothesecurityofmodernstates.The
capacity (Lat.capacitas)of thesecuritysystemdoesnot
reflects itself only innumerical strengthofmaterialtec
hnical resources, equipment andarmament used for de
fenseofthestateanditscitizens.Thecapacityofthese
curity system is reflectedalso in thewealthof the state,
numberofitscitizens,organizationofthesecuritysystem
andtrainingofitspeople–theholders/factorsofthese
curity systemand their senseof responsibility foractive
participation in the security system.The capacity of the

29) Исто, стр. 163.
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securitysystemisreflectedalsoincapabilityofmembers
of security structures to efficiently and continuously im
plementthestrategyofdetermentand,incasewhenitis
necessary,thestrategyofresponding(reciprocation.)The
levelofabilityofthesecuritysystemmanagersisveryim
portantineverysense, inparticularinexpressionof the
abilityforpreventiveactivity, timelyrecognitionofsome
dangerandestimationof thedanger.Threateningof the
security capacity of one state encompasses endangering
the state as a political establishment (institution) by all
formsofharmfulphenomenons,activitiesandinfluences,
inotherword,itendangersconstitutionalorder.Therefore
authorofthetextthinksthatinternalnonarmedformsof
threatening the security systemare: civil unrests, politi
calrebellions,sabotages,politicallymotivatedstrikesand
subversiveactivityandinadditiontothepoliticalfactors
itcanbealsocausedbyethnicaltensions,religiousextre
mism,organizedcrime, illegalmigrationsofpopulation,
etc.
KeyWords:state,capacity,security,democracy,unrests,
rebellions,extremism,sabotages.
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Resume
Nonarmedformsofthreateningofthesecuritysystemof
democraticstatesaremostoftenexpressedintheformof
civilunrestsandinformation,political,diplomatic,psycho
logicalpropagandist,economical,internationallaw,con
fessional,cultural,sport,health,educational,demograp
hicandotherformsofactivities.Nonarmedthreateningof
thesecurityencompassesallfieldsofsociallifeandisre
flectedinconcreteactivitiesoftheholders(factors)ofthe
threatening.Throughthepoliticsofpressurethesecurity
systemisthreatenedbycivilunrests,politicalrebellions,
politicallymotivatedstrikes,sabotages,etc.Civilunrests
representanonarmedformofinternalthreattothestate
security.Internalunrestsmayendangerthesecurityofthe
citizensandareusuallymanifestedintheformofmassive
demonstrations,sabotages,strikesandboycott.Difference
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betweentheunrestsandthechaosisinthefactthatinthe
unreststherearefreedsuppressedemotionsinmorema
nifestederuptivewayduetothepossibilityofanonymous
andunpunishedactivityinthecrowd.Politicalrebellions
maybedefinedasaformofpersonal,grouporcollective
activityinthefieldofopposingofficial,legal,recognized
orimposedleadership.Sabotageisaquietandhiddenac
tivitybyindividualsorgroupswithinaframeofworking
orsocialpoliticalobligations,withobjectiveofprovoking
disorganization of the work and imposing material da
mage inaconcrete economicentityorwithobjectiveof
underminingsomeexistingeconomicandpoliticalorder
ingeneral.Politicallymotivatedstrikesareaformofthe
battleagainstgovernment.Assuch,theyhavemultipleef
fects:politicalones,astheyshowdisagreementandnon
acceptanceof thepoliticsandmovesof thegovernment;
organizationalones,as theydisturb the trafficandcom
munalservicesandmaterialones,astheydirectlyreduce
productionandinthatwaytheyprovokediscontentofthe
citizensandinthiswaytheleveloftheirsecurityisredu
ced.Subversiveactivityinabroadsenseimpliesanorga
nizedunderminingactivity fromabroadagainstpolitical
andsocialorderofsomestateanditspolitical,economic
andlegalinstitutions.Inadditiontotheabovementioned,
illegalmigrationsofpopulations,religiousandethnicex
tremismandorganizedcrimerepresentalatentdangerfor
stabilityofthestateanditssecuritycapacity.

 Овај рад је примљен 11. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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