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 ПРЕДГОВОР
 ОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

gр Душко Вејновић, gр Преgраī Обреновић

Као једином самосвијесном живом бићу које насељава за сада једи-
ну планету у сунчевом систему гдје је могућ живот у људској при-

роди постоји уграђен ген за писањем, односно за остављањем писа-
ног трага о приликама које су карактерисале један период људске ци-
вилизације. Без књига не би било ни записа о стваралаштву људске 
врсте кроз вијекове и миленијуме трајања наше цивилизације, тако да 
је веза између књига и људи била, јесте и биће нераскидива без обзира 
на степен техничко-технолошког развоја. Тако и књига Основи де-
фендологије која је пред вама, нама, је израз потребе да се стручно и 
научно објасни и предложи како најбоље планирати, и организовати 
заштиту, одбрану и безбједност човјека, народа, државе и друштва са 
свим његовим структуралним и (не)функционалним субјектима. На-
учни дискурс заштита+одбрана=безбједност потврђује дефендоло-
гија као наука о заштити, одбрани и безбједности и то као парадиг-
ма владајуће теорије највишег обима која на нов начин дефинише 
законе структуре и динамике у заштити, одбрани и безбједности.
Нова парадигма као што је дефендологија из научних института и 
глава великих мислиоца преноси се у наставно образовне погоне, ин-
ституције, постајући програмски садржај за едукацију хомоакадеми-
куса, односно она постаје дио нове научне субкултуре и научно-ди-
сциплинарног профилисања у области заштите, одбране и безбједно-
сти, те образовања уопште.

Карактеристике веома турбулентног времена у којем живимо на 
смјени миленијума су динамичност, све тежа предвидљивост и неи-
звијесност токова људског друштва. Велике умне главе данашње науке 
као и савремени државници су нас не тако временски далеко, увјера-
вали да су сукоби свјетских размјера просто не замисливи у будућно-
сти и да људском роду предстоји свеколики развој и просперитет на 
свим свјетским меридијанима подједнако истог интензитета за које би 
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била задужена свјетска влада уз постепено изумирање националне др-
жаве. Теоретичари који су подржавали такву теорију, а њих није био 
мали број, истицали су да је национална држава превазиђен начин ор-
ганизовања једног друштва нације, те да исту треба замијенити владом 
на свјетском нивоу. Међутим, нешто је кренуло „наопако” и умјесто
нестанка националне државе из свих токова одлучивања, данас, на 
свјетској позорници имамо муњевит повратак националне државе и 
она се поново враћа на оно своје мјесто које је некада имала, а то је да 
је национална држава главни чинилац међународних односа и безбјед-
ности. Сви ови процеси нажалост праћени су сталним и повременим 
конфликтима, сукобима, па и ратовима. У периоду између релативног 
нестанка и поновног повратка на свјетску позорницу, национална др-
жава је привремено изгубила једну од најважнијих својих улога, а то је 
улога заштите, одбране и безбједности свог становништва од свих ви-
дова угрожавања његовог опстанка и развоја.

У судару са том ситуацијом, из потребе да људска заједници раз-
мотри заштитно-одбрамбене и безбједносне проблеме са којима се 
суочава цјелокупно друштво, појавила се нова научна дисциплина де-
фендологија која је кроз основни постулат, научни дискурс који гласи 
заштита + одбрана = безбједност верификовала своју научну 
област изучавања и сублимације свих резултата друштвених и хума-
нистичких наука који се баве проучавањем људског друштва (фило-
зофије, социологије, политикологије, права, политике, историје, кул-
туре, итд.) о расколима, диобама, дезинтеграцијама, политичким, 
економским, културним, социјалним, моралним и многим другим.

Књига Основи дефендологије представља темеље нове научне ди-
сциплине, која ће истовремено будућим генерацијама, читаоцима 
приближити научно поље дјеловања Дефендологије као науке о за-
штити, одбрани и бзбједности. Дефендологија је између осталог и ре-
флексија на једно политичко, историјско и културно стање у дејтон-
ској Босни и Херцеговини и региону. Њено централно питање зашти-
те, одбране и безбједности тиче се односа прошлости, садашњости и 
будућности, како у Републици Српској, Босни и Херцеговини, регио-
ну, тако и свијету уопште. Садашњост у којој живимо је нестабилна, 
она је значајно условљена неким узнемиравајућим посебностима које 
долазе највише из прошлости, али и садашње неодговорности и не-
сналажења политичких елита и субјеката међународног права.
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Предговор

Приликом писања ове књиге циљ нам је био да читаоцима на јед-
ном мјесту приближимо појам и научно поље дјеловања Дефендоло-
гије – науке о заштити, одбрани и безбједности, њених метода за ис-аа
траживања друштвених појава, уз истовремено указивање на испре-
плетености међународних односа заштите, одбране и безбједности. 
Нека ова књига, онако како је написана, свједочи временима дана-
шњих невремена, људи и нељуди, успона и падова, те отвори процесе 
даљих научних истраживања у овом научном пољу и у овој научној 
области.

Захваљујемо се свима који су својим критикама и савјетима до-
принијели квалитетнијем писању ове књиге. Наравно да критике и 
савјети су нам неопходни и у будућности, због тога што људско дру-
штво није статична и лако предвидива организација, већ напротив, 
људско друштво, а самим тим и систем међународних односа зашти-
те, одбране и безбједности представља живи организам који се разви-
ја и усавршава, тежећи свом савршенству, као што је у природи сваког 
живог бића. Дефендолошка теорија, али и пракса даје одговоре на све 
изазове, ризике и пријетње уз максимално поштовање људских права 
и слобода.

У Бањој Луци, 27.01.2019. године Аутори
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 FOREWORD
 BASIS OF DEFENDOLOGY

Duško Vejnović, PhD and Predrag Obrenović, PhD

As the only self-conscious living beings that inhabit, for now, the only 
planet in the solar system where life is possible, humans have inbuilt 

gene for writing, that is, for leaving a written record about the circumstanc-
es that were characteristic for one period of human civilization. Without 
books there would be no records about the creativity of the human species 
through the centuries, therefore, the connection between books and people 
was, is and will be unbreakable, regardless of the degree of technical and 
technological development. Also, the book, Basis of Defendology, which is 
in front of you, us, is an expression of the need for professional and scientif-
ic explanation and proposal for the best way to plan and organize the pro-
tection, defence and security of man, nation, state and society with all its 
structural and (in)functional subjects. Scientifi c discourse protection + 
defence = security is confi rmed by Defendology as the science on protec-
tion, defence and security as a paradigm of ruling theory of the highest 
scope, which defi nes in a new way the laws of the structure and dynamics 
in the protection, defence and security. Th e new paradigm, such as Defen-
dology, is being transferred from the scientifi c institutes and minds of great 
thinkers to teaching and educational facilities, institutions, thus becoming 
the program content for education of Homo Academicus, and it becomes a 
part of a new scientifi c subculture and scientifi c-disciplinary profi ling in the 
fi eld of protection, defence and security, and education in general.

Th e characteristics of a very turbulent time, in which we live at the 
change of millenniums, are dynamism, more diffi  cult uncertainty and pre-
dictability of fl ows of human society. Great minds of contemporary sci-
ence, as well as modern statesmen, not so long time ago tried to assure us 
that world-wide confl icts are simply unthinkable in the future and that the 
human race is subject to overall development and prosperity in all the 
world’s meridians, of the same intensity, and world government would be 
in charge of that with the gradual extinction of the national state. Th eorists 
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who supported such theory, and there was no insignifi cant number of 
them, emphasized that the national state was outdated way of organization 
of a society of nation, and the same should be replaced by the government 
at the world’s level. However, something went „wrong” and instead of the 
disappearance of the national state from all streams of decision making, 
today, on the global stage, we have a very fast return of the national state 
and it is again in the place that it once had, which means that national state 
is the main factor of international relations and security. Unfortunately, all 
those processes were accompanied by permanent and occasional confl icts, 
confrontations and even wars. In the period between the relative disap-
pearance and the return to the world stage, national state temporarily lost 
one of its most important roles, and that is the role of protection, defence 
and security of its population from all forms of threat to its survival and 
development.

From the confl ict with that situation, and from the need that human 
community should consider protective, defence and security issues with 
which the whole society is facing, Defendology appeared, a new scientifi c 
discipline, which through its basic postulate, scientifi c discourse which 
reads as follows: protection + defence = security, verifi ed its scientifi c fi eld 
of study and sublimation of all the results of social and human sciences 
which are engaged in studying human society (philosophy, sociology, po-
litical science, law, politics, history, culture, etc.) and its splits, divisions, 
disintegrations, political, economic, cultural, social, moral and many other.

Th e book Basis of Defendology represents y the basis of the new scien-
tifi c discipline, which will, at the same time, explain to future generations, 
readers, scientifi c fi eld of Defendology, as the science of protection, de-
fence and security. Among other things, Defendology is also a refl ection 
of a political, historical and cultural situation in the Dayton Bosnia and 
Herzegovina and the region. Its central issue of protection, defence and 
security is related to the past, present and future, in the Republic of Srpska, 
Bosnia and Herzegovina, region and world in general. Th e present in which 
we live is unstable, and it is signifi cantly conditioned by some disturbing 
particularities that mostly come from the past, but also the present irre-
sponsibility and incompetence of political elites and subjects of interna-
tional law.

In the process of writing this book, our objective was to explain to the 
readers, in one place, the concept and scientifi c fi eld of Defendology - sci-
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ence on protection, defence and security, its methods for research of social 
phenomena, while pointing to the interconnectedness of international re-
lations of protection, defence and security. May this book, as it is written, 
be a witness of today’s bad times, humans and nonhumans, ups and downs, 
and may it open the processes of further scientifi c research in this scientif-
ic fi eld and in this scientifi c area.

We thank to all those who have contributed, with their criticism and 
advice, to the quality of the writing of this book. We also need the criticism 
and advice in the future, because the human society is not static and easily 
predictable organization, but on the contrary, human society, and therefore 
the system of international relations of protection, defence and security, 
represents a living organism that develops seeking its perfection, as it is the 
nature of every living being. Th eory, and also the practice, of Defendology 
provide the answers to all the challenges, risks and threats, with maximum 
respect for human rights and freedoms.

In Banja Luka, 27 January 2019. Authors
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 ПРЕДИСЛОВИЕ
 ОСНОВЫ ДЕФЕНДОЛОГИИ

Доктор Душко Вейнович и доктор Предраг Обренович

Как единственное самосознательное живое существо, которое оби-
тает на единственной планете в солнечной системе, где в природе 

возможна жизнь в человеческом виде, есть встроенный ген для пись-
ма, то есть для создания письменного следа обстоятельств, характери-
зуемых периодом человеческой цивилизации. Без книг не было бы 
записей о сотворении человеческого рода на протяжении веков и ты-
сячелетий существования нашей цивилизации, поэтому связь между 
книгами и людьми была и будет незаменимой независимо от уровня 
технического и технологического развития. Таким образом, книга 
«Основы дефендологии», которая находится перед вами, является вы-
ражением необходимости объяснить профессионально и научно и 
предложить, как лучше спланировать и организовать защиту, оборо-
ну и безопасность человека, людей, государства и общества со всеми 
его структурными и (не) функциональными субъектами. Научный 
дискурс Защита + Оборона= Безопасность подтверждает дефендо-
логию как науку об защите, обороне и безопасности а именно как 
парадигму главенствующей теории высочайшего уровня, которая 
по-новому определяет законы структуры и динамики в защите, 
обороне и безопасности. Новая парадигма, такая как дефендология 
из научных институтов и глава великих мыслителей, переносится в 
учебные заведения, становясь программным содержанием для обра-
зования академиков, то есть становится частью новой научной суб-
культуры и научного дисциплинарного профилирования в области 
защиты, обороны и безопасности, и образование в целом.

Характерными чертами тех неспокойных времен, в которые мы 
живем на смене тысячелетия, являются динамизм и все более непред-
сказуемые и неопределенные движения в человеческом обществе. Ве-
ликие умы современной науки, а также современные государствен-
ные деятели не так уж давно утверждали, что конфликты мировых 
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пропорций просто не мыслимы в будущем, и что человеческое разви-
тие будет иметь процветание на всех меридианах мира в равной сте-
пени, за которую будет отвечать мировое правительство, с постепен-
ным исчезновением национального государства. Теоретики, которые 
поддерживали такую теорию, а их было немало, подчеркивали, что 
национальное государство преодолело путь организации общества 
нации и что оно должно быть заменено правительством на мировом 
уровне. Однако что-то пошло ” не-так”, и вместо исчезновения наци-
онального государства из всех процессов принятия решений, сегод-
ня, на мировой арене, у нас происходит быстрое возвращение нацио-
нального государства, и оно возвращается на прежнее место, то есть 
национальное государство является основным фактор в междуна-
родных отношениях и безопасности. К сожалению, все эти процессы 
сопровождаются постоянными и периодическими конфликтами, 
столкновениями и войнами. В период между относительным исчез-
новением и возвращением на мировую арену национальное государ-
ство временно утратило одну из своих важнейших ролей - защиту, 
оборону и безопасность своего населения от всех форм, угрожающих 
его выживанию и развитию.

В столкновении с этой ситуацией, из-за необходимости рассмо-
трения человеческим сообществом проблем обороны, защиты и без-
опасности, с которыми сталкивается целое общество, возникла но-
вая научная дисциплина дефендология в которой через базовый по-
стулат - научный дискурс «защита + оборона= безопасность» под-
тверждает свою область науки изучения и сублимации всех результа-
тов социальных и гуманистических наук, связанных с изучением че-
ловеческого общества (философия, социология, политика, право, 
политика, история, культура и т. д.) о расколах, делениях, распадах в 
том числе политическим, экономическим, культурным, социальным, 
моральным и многим другим.

Книга «Основы Дефендологии » является фундаментом новой 
научной дисциплины, которая одновременно приблизит читателей
к научному полю деятельности Дефендологии как науки о защите, 
обороне и безопасности. Дефендология, среди прочего, является от-
ражением политической, исторической и культурной ситуации в 
Дейтонской Боснии и Герцеговине и в регионе. Центральная пробле-
ма защиты, обороны и безопасности касается отношений между про-
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шлым, настоящим и будущим как в Республике Сербской, Боснии и 
Герцеговине, так и в регионе и в мире в целом. Нынешняя ситуация, 
в которой мы живем, нестабильна, она в значительной степени обу-
словлена некоторыми тревожными чертами, которые в основном 
происходят из прошлого, а также нынешней безответственностью и 
пренебрежением политическими элитами и субъектами междуна-
родного права.

При написании данной книги нашей целью было приблизить чи-
тателей в одном месте к понятию и области действия Дефендологии 
- науке о защите, обороне и безопасности, ее методам исследования 
социальных явлений, и в то же время указать на переплетение меж-
дународных отношений защиты, обороны и безопасности. Пусть эта 
книга, как она написана, свидетельствует о сегодняшних временах, 
людях и нелюдях, взлетах и падениях и откроет процессы дальней-
ших научных исследований в данном научном поле и в данной науч-
ной области.

Мы благодарим всех, кто способствовал качеству написания этой 
книги, с их критикой и советами. Конечно, нам нужны критика и со-
веты в будущем, потому что человеческое общество не является ста-
тичной и легко предсказуемой организацией, а, наоборот, человече-
ское общество и, следовательно, система международных отношений 
защиты, обороны и безопасности - это живой организм, который 
развивается и совершенствуется, стремится к совершенству, что в 
природе каждого живого существа. Теория дефендологии, а также 
практика дают ответы на все вызовы, риски и угрозы с максималь-
ным уважением прав и свобод человека.

В городе Баня-Лука, 27 января 2019 года.  Авторы
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 VORWORT
 GRUNDLAGEN DER DEFENDOLOGIE
 Dr. Dusko Vejnovic und Dr. Predrag Obrenovic

Als dem einzigen selbstbewussten Lebewesen, das den einzigen Planeten 
im Sonnensystem zur Zeit bewohnt, in dem Leben in der menschli-

chen Natur möglich ist, gibt es ein eingebautes Gen zum Schreiben, bzw. um 
eine schrift liche Spur von Anlässen zu hinterlassen, welche eine Periode der 
menschlichen Zivilisation geprägt haben. Ohne Bücher gäbe es keine Auf-
zeichnungen über die Kreativität der menschlichen Spezies durch Jahrhun-
derte und Jahrtausenden der Dauer unserer Zivilisation, so dass die Verbin-
dung zwischen den Büchern und Menschen war, ist und unzerbrechlich 
sein wird, abgesehen vom Grad der technisch-technologischen Entwick-
lung. So ist das Buch „Grundlagen der Defendologie”, welches vor euch, uns, 
liegt, Ausdruck vom Bedürfnis, dass man fachlich und wissenschaft lich er-
klärt und vorschlägt, wie man am besten den Schutz, die Verteidigung und 
Sicherheit des Menschen, Volkes, Staates und der Gesellschaft  mit ihren 
strukturellen und (nicht)funktionllen Subjekten planen und organsieren 
kann. Den wissenschaft lichen Diskurs Schutz+Verteidigung=Sicherheit 
bestätigt die Defendologie als Wisenschaft  über Schutz, Verteidigung 
und Sicherheit und zwar als Paradigma der herrschenden Th eorie des 
höchsten Umfangs, welche auf die neue Weise die Gesetze der Struktur 
und Dynamik in dem Schutz, der Verteidigung und Sicherheit defi niert. 
Die neue Paradigma wie Defendologie ist, wird aus den wissenschaft lichen 
Instituten und Köpfen der grossen Denker in die Unterrichts-Bildungsan-
stalten, Institutionen übertragen. Die wird Programminhalt für Bildung 
von Homoakademikus, bzw. sie wird Teil der neuen wissenschaft lichen 
Subkultur und des wissenschaft lich-disziplinären Profi lings im Berich des 
Schutzes, der Verteidigung und Sicherheit, sowie der Bildung allgemein.

Die Eigenschaft en einer sehr turbulenten Zeit, in welcher wir leben, auf 
der Verschiebung des Jahrtausends, sind Dynamik, eine schwierigere 

Vorhersagbarkeit und Ungewissheit der Flüsse der menschlichen Gesell-
schaft . Die grossen Köpfe der heutigen Wissenschaft  sowie die modernen 
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Staatsmänner haben uns, nicht so weit zeitlich, davon überzeugt, dass die 
Konfl ikte der Weltskala in der Zukunft  unvorstellbar sind und dass es in 
der menschlichen Rasse eine ganze Entwicklung und Wohlstand auf allen 
Weltmeridianen der gleichen Intensität vorsteht, wofür die Weltregierung 
verpfl ichtet wäre und mit dem schrittweisen Absterben des nationalen 
Staates. Die Th eorethiker, die eine solche Th eorie unterstützt haben, und 
die waren nicht wenige, haben betont, dass der nationale Staat eine veralte-
te Weise des Organisierens einer Gesellschaft  der Nation ist, so dass diese 
durch die

Regierung auf dem Weltniveau ersetzt werden soll. Etwas ist aber 
„schief ” gegangen und anstatt des Verschwindens des nationalen Staates 
aus allen Flüssen der Entscheidung, haben wir heute auf der Weltbühne 
eine blitzartige Rückkehr des nationalen Staates und sie kommt wieder auf 
die Stelle zurück, wo sie damals war. So ist der nationale Staat der Haupt-
faktor der internationalen Beziehungen und Sicheheit. Diese Prozesse ver-
folgen leider ständige und zeitweilige Konfl ikte, Streite und Kriege sogar. 
In der Periode zwischen dem relativen Verschwinden und der wiedermali-
gen Rückkehr auf die Weltbühne hat der nationale Staat vorläufi g eine der 
wichtigsten Rollen verloren, u. z. die Rolle des Schutzes, der Verteidigung 
und Sicherheit seiner Bevölkerung von allen Arten der Gefährdung seiner 
Existenz und Entwicklung.

In einer Kollision mit dieser Situation, von der Notwendigkeit, dass die 
menschliche Gemeinschaft  die Schutz-, Verteidigungs –und Sicherheits-
probleme berücksichtigt, mit welchen die ganze Gesellschaft  konfrotiert, 
ist eine neue wissenschaft liche Disziplin –Defendologie erschienen. Die 
hat durch ihr Hauptpostulat, den wissenschaft lichen Diskurs, der lautet 
Schutz+Verteidigung=Sicherheit ihren wissenschaft lichen Bereich des 
Studierens und der Sublimation aller Resultate der gesellschaft lichen und 
humanistischen Wissenschaft en verifi ziert. Die befassen sich nit dem Stu-
dium der menschlichen Gesellschaft  (Philosophie, Soziologie, Politikolo-
gie, Rechte, Politik, Geschichte, Kultur, usw.) über Spaltungen, Teilungen, 
Desintegrationen, politische, ökonomische, kulturelle, soziale, ethische 
und viele andere.

Das Buch Grundlagen der Defendologie stellt die Fundamente der 
neuen wissenschaft lichen Disziplin dar, welche gleichzeitig den künft i-
gen Generationen, den Lesern den wissenschaft lichen Bereich der Wir-
kung der Defendologie als Wissenschaft  über Schutz, Verteidigung und 
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Sicherheit näher bringt. Defendologie ist ausserdem auch Refl exion auf 
einen politischen, historischen und kulturellen Zustand in Daitons Bosni-
en und Herzegowina und Region. Ihre zentrale Frage des Schutzes, der 
Verteidigung und der Sicherheit betrifft   die Beziehungen der Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft , sowie in der Republik Srpska, Bosnien und 
Herzegowina, Region, so auch in der Welt allgemein. Die Gegenwart, in 
welcher wir leben, ist nicht stabil. Sie wird durch einige beunruhigende 
Merkmale aus der Vergangenheit bedingt, aber auch durch gegenwärtige 
Unverantwortlichkeiten und Nichtzurechtfi nden der politischen Elitten 
und Subjekte des internationalen Rechts.

Beim Schreiben dieses Buches ist es unser Ziel, das Konzept und das 
wissenschaft liche Handlungsfeld der Defendologie-Wissenschaft  über 
Schutz, Verteidigung und Sicherheit, ihre Methoden zur Forschung der ge-
sellschaft lichen Erscheinungen, mit den gleichzeitigen Hinweisen auf die 
Zusammenhänge der internationalen Beziehungen des Schutzes, der Ver-
teidigung und Sicherheit an einen Ort näher zu bringen. Lassen Sie dieses 
Buch, wie es geschrieben ist, von den heutigen Stürmen, Menschen und 
Nichtmenschen, Höhen und Tiefen zeugen und dass es die Prozesse der 
weiteren wissenschaft lichen Forschungen in diesem wissenschaft lichen 
Feld und in diesem wissenschaft lichen Gebiet öff net.

Wir danken allen, welche durch ihre Kritiken und Ratschläge der bes-
seren Schreibqualität dieses Buches beigetragen haben. Selbstverständlich, 
dass die Kritiken und Ratschläge uns auch in der Zukunft  erforderlich sind, 
weil die menschliche Gesellschaft  nicht statisch und eine leicht vorherseh-
bare Organisation ist, sondern, im Gegenteil, die menschliche Gesellschaft , 
und auch das System der internationalen Beziehungen des Schutzes, der 
Verteidigung und Sicherheit stellen den lebenden Organismus dar, welcher 
sich entwickelt und besser wird, strebend der Perfektion, wie es in der Na-
tur von jedem Lebewesen ist. Die defendologische Th eorie und Praxis ge-
ben auch die Antworten auf alle Herausforderungen, Risike und Bedro-
hungen bei dem gleichzeitigen maximalen Beachten der menschlichen 
Rechte und Freiheiten.

In Banja Luka, 27.01.2019. Autoren
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Општа разматрања

1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА

Протеклих два вијека развоја људске цивилизације посматрано са 
временског аспекта не значи много, односно представља „кап у 

мору” развоја људске цивилизације, али посматрано са аспекта цјело-
купног доприноса развоју људске цивилизације, је по много чему ве-
ома специфичан временски период. Током овог временског периода 
завршене су антиколонијалне револуције, а ослобођени народи ство-
рили су своје државе, појавиле су се прве наднационалне организаци-
је за очување међународног мира и стабилности, које су окупила го-
тово све земље свијета и показала да је њихова међузависност јача од 
свих супротности и разлика. Такође, у овом временском периоду, као 
никада до тада остварен је застрашујући напредак у науци, техници и 
технологији, током кога се многоструко повећана стваралачка моћ 
човјека. Културна, техничко-технолошка и друга достигнућа развоја 
људске цивилизације протеклих 200 године већа су од свих претход-
них заједно. Али, велике различитости, супротности између богатих 
и сиромашних, борба за моћ и овладавањем новим технологијама, ду-
боки раскораци међу народима, супротности и кризе последњих два 
вијека већи су од свих претходних. Поред све израженијих социјал-
них и друштвених противрјечности, у протеклом наведеном времен-
ском периоду дошло је до великог уништавања природног станишта 
многих животињских врста што директно доводи до нарушавања 
природне равнотеже која доводи до великог броја природних ката-
строфа са несагледивим посљедицама наставак развоја људске циви-
лизације.

У ишчекивању новог сукоба свјетских размјера долази до појаве 
радикализам у свим облицима уз појаву криминала за који вјере, на-
ције, државе, не представља никакве вриједности, друштво у цјелини 
се креће по једној веома танкој ивици, са које сваког часа може да се 
„стропошта” у провалију са несагледивим посљедицама.

Техничко-технолошка достигнућа омогућила су развој нових 
оружја која, врстом или количином, разорном моћи, могу да више-
струко уништити живот на овој планети. Основна карактеристика 
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последњих 50 година развоја људског друштва је појава све више 
извора глобалног угрожавања безбједности, односно глобалних 
извора угрожавања, који истовремено угрожавају сваког грађанина, 
сваку земљу, читаву људску заједницу и еко-систем у цјелини. Тре-
нутно пред свеукупним друштвом је питање глобалне безбједности 
као основно животно питање које захтијева јединствен одговор 
кроз заједничко дјеловање. То дјеловање мора бити интегративно и 
доприносити превладавању мање важних проблема и међусобних 
спорова. Такође, оно наглашава значење безбједносне функције сва-
ког грађанина, сваке заједнице, државе, као и свих држава и народа 
заједно.

Као природна обавеза организованог друштва, одбрамбена, одно-
сно, дефендолошка функција, има све већи значај у постизању и очу-
вању сигурности и безбједности људи, држава, народа, а самим тим и 
укупне људске цивилизације. Ниједна држава данас није сама за себе 
и не представља усамљено острво у бескрајном океану, већ, напротив 
сва дешавања у једној држави постају предмет посматрања и реакција 
других држава. Све државе свијета данас, свака на свој специфичан 
начин, осјећа дјеловање свих свјетских мимоилажења, сукоба и криза, 
без обзира жељели то или не. Поред спољашњих опасности, постоје и 
они који се јављају у њој самој који су веома често много опаснији од 
вањски по опстанак појединих држава. Због тога те државе, се требају 
усмјерити на трајно и одговарајуће остваривање сигурносне и бе-
збједносне функције, уз компромисе и консензус са осталим субјекти-
ма међународне заједнице.

Основни задатак дефендологије (науке о заштити, безбједности 
и одбрани), је пронаћи начин који ће омогућити задовољење потребе 
сигурности и безбједности државе и њених грађана, људи. Многа 
рјешења, дефендологије модерне државе, могу се описивати и обја-
шњавати, понекад и прогнозирати, али се сва она могу коначно про-
вјерити тек у непосредној, конкретној и другој опасности по опста-
нак државе.

У тренутним теоретским, практичним, политичким, као и норма-
тивно-правним актима редовно се истиче безбједносна функција др-
жаве са неколико карактеристика: стање безбједности, начин органи-
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зовања служби које се баве питањем сигурности и безбједности у др-
жави, начин утврђивања безбједносних припрема, итд.

Савремена дефендолошка теорија треба допринијети провјери 
неких судова о безбједносним појавама, па зато не смије садржавати 
ставове који су међусобно противрјечни, већ мора и треба предста-
вљати одређени систем знања на основу ког се валидно могу доноси-
ти закључци који ће се заснивати на објективним чињеницама одре-
ђених друштвених појава. Значај савремене теорије у истраживањима 
безбједносних појава у држави је у томе што она објашњава чињенице 
и даје основна полазишта у њиховом тумачењу. Њени постулати по-
мажу у стицању нових знања о другим релевантним чињеницама, те 
се због тога сматра методом који доприноси откривању нових чиње-
ница и истина. Њен крајњи смисао је да претходи, а и да заживи у 
пракси.

Свака савремена теорија која се односи на истраживање безбјед-
носних појава у држави може имати двоструку функцију:

– Сазнајну – која се огледа у доприносу открићима нових проце-
са и појава у долажењу до нових чињеница у објашњавању по-
знатих појава у држави и у предвиђању будућих процеса и по-
јава.

– Практичну – која се огледа у примјени теоријских поставки у 
пракси, у циљу стручнијег и ефикаснијег рада.

– До теоријских поставки о безбједности може се доћи једино 
уопштавањем утврђених и у пракси провјерених законитости 
настојања и испољавања безбједносних појава. То је битан 
услов и за стварање науке о безбједности. Безбједносне теорије 
требају да буду производ мисаоне дјелатности изведене на 
основу укупног сазнања о безбједносним појавама, али тако да 
те поставке могу бити провјерене у пракси.

Безбједносне појаве су веома сложене појаве и у њиховом истра-
живању је неопходна методичност, примјена научних метода, технич-
ких достигнућа, савремене технологије и висок степен поузданости и 
провјерљивости. Истраживање безбједносних појава тражи, изнад 
свега, поштовање правних норми, људског достојанства, човјекових 
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права и слобода, без обзира на положај људи у овим друштвеним про-
цесима и посљедице које су изазвали ти процеси.

Основи теорије дефендологије државе морају бити засновани на 
постулатима објективног тумачења свијета, природе и друштва. Тако-
ђе, ове теорије морају и требају уважавати и све постулате научних 
теорија из области социологије, политикологије, права и других дру-
штвених наука. Дефендолошка теорија у будућности мора бити пола-
зна тачка у истраживањима безбједносних појава, јер без одговарају-
ћих и у пракси провјерених теоријских поставки истраживања бе-
збједносних појава остају на нивоу индивидуалних запажања. Без 
научне заснованости таква истраживања дају скромне и непоуздане 
резултате. Чиста емпирија у истраживањима безбједносних појава у 
држави, са становишта ширих друштвених интереса, има мале ври-
једности. Потреба за безбједношћу је једна од основних људских по-
треба. Она је идеал и циљ којем се стално тежи, али се врло тешко 
остварује и постиже. На подручју безбједности не може се постићи 
њена апсолутна функција, јер у друштвеном животу влада интензив-
на промјењивост односа и велика друштвена несигурност. Кроз бе-
збједност се преплићу веома различити и непомирљиви интереси 
друштвених чинилаца и социјалних група унутар државних заједни-
ца. Интереси се покушавају остварити и разријешити најразноврсни-
јим поступцима и активностима, а често и примјеном силе. Из тога 
произилази потреба да се стално улажу напори за откривање и проу-
чавање сложених проблема безбједности државе, научно теоријски 
приступ међународним односима, појам међународних односа, су-
бјекти међународних односа, основне карактеристике савремених 
приступа међународним односима, савремени научно - теоријски 
приступи безбједности, савремени изазови и перцепције свјетске бе-
збједности, те мјесто, стање и перспективе Босне и Херцеговине у ме-
ђународним односима, што је и задатак у овој књизи, која је слика 
аутора, али и свједок одређеног друштвено-историјског контекста”.1

1 Вејновић Д. и Обреновић П., Дефендолошки изазови у међународним односи-
ма, друго допуњено издање, Европски дефендологија центар, Бања Лука, 
2017. стр. 18. 
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2. ОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ  НАУКЕ О ЗАШТИТИ,
ОДБРАНИ И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Какво је стање сигурности и безбједности мене као јединке? Траже-
ње одговора на ово питање није само наша опсесија, овај одговор 

је опсесија свих људи од постанка па до данашњег дана. Од свог по-
станка човјек се бави питањем своје безбједности и заштите, као пута 
који води ка опстанку и просперитету. Осјећај и стање сигурности и 
безбједности су истовремено”...егзистенцијално и стално питање: ег-
зистенцијално, јер без способности за заштиту и одбрану, тј. одржа-
вање безбједности на егзистенцијалном нивоу, нема опстанка; стал-
но, јер опасности, извори и облици угрожавања никад не престају, а 
сходно томе и заштитно-одбрамбене функције су сталне (од почетка 
до краја времена)”2.

Изналажење одговора на стање сигурности и безбиједности до 
средине прошлог вијека је било релативно лако, без обзира на све ре-
гионалне и глобалне ратове, огромне жртве и друштвена разарања. 
Међутим, средином пете деценије прошлог вијека, када је користећи 
се техничко-технолошким развојем човјек овладао разорном моћи 
нуклеарне енергије, коју је одмах усмјерио у развијање нуклеарног на-
оружања, која тренутно имају могућност вишеструког уништавања 
комплетне цивилизације, тражење одговора на стање сигурности и 
бзбједности више није императив, императив је постало тражење ог-
довора на опстанак људске цивилизације. Тај императив постао је 
глобалан и истовремено је усмјерен на више различитих праваца дје-
ловања. Од свјетског нуклеарног рата, то се проширило на поље хе-
мијског и биолошког развоја и биоинжењеринга, околине и еко-си-
стема (глобално загађење, рупе у озонском омотачу, ефекат стаклене 
баште), на поље општељудских (друштвених, политичких, економ-
ских, цивилизацијских) односа, услова (сиромаштво, глад, жеђ, боле-
сти, масовна смртност), процеса и односа између човјека и природе. 
Не само да се шири лепеза извора и облика глобалног и локалног

2 Вејновић Д., и Обреновић П., Дефендолошки изазови у међународним односима, 
друго допуњено издање, Европски дефендологија центар, Бања Лука, 2017. стр. 21.
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угрожавања, већ се шири и угрожен простор и то све дубље у микро 
свијет и дубље у космос.

Све напријед наведено довело је до тога да питање са почетка буде 
преформулисано у „Какве су даље могућности опстанка човјека на 
овој планети?” У тражење одговора на наведено питање укључило се 
цјелокупно свјетско друштво. Укључивање цјелокупног људског дру-
штва, условљава да се у међународној заједници размотре заштитно-
-одбрамбени и безбједносни проблеми са којима се суочава цјелокуп-
но друштво. У овим покушајима, разноврсне уско засноване (специ-
јализоване) научне дисциплине (војне науке, полемологија, виктимо-
логија, екологија, наука о здрављу) неће бити довољне, јер је у питању 
глобално и веома комплексно питање базирано на одређеним једин-
ственим законима. Одговоре на наведено питање, потребно је потра-
жити у развијању новине свеобухватне науке о заштити, одбрани и 
безбједности, која би преиспитивала законе друштвених наука те пу-
тем њих повезивала достигнућа свих одвојених заштитно-одбрамбе-
них, безбједносних научних дисциплина, те пронашла оптималне мо-
гућности заштитно-одбрамбене-безбједносне функције на глобал-
ном, микро и макро нивоу.

Као једно од могућих рјешења је опредјељење да се та наука зове 
дефендологија3 (наука о заштити, одбрани и безбједности), која води
поријекло од латинске ријечи „defendo”, „defendere”, „defendi”, „defen-
sum”, што значи, одбити, спријечити, бранити, штитити, и од грчке 
ријечи „logos”, веома познатог значења (ријеч, говор или наука). „Фи-
лактологија” би такође била прихватљива ријеч, али њена основа из 
грчког језика „phylax„ , phylaktos” у области заштите и одбране је мање 

3 У вријеме када смо тражили адекватну ријеч за науку о заштити, одбрани и бе-
збједности консултовали смо више истакнутих професора, лингвиста. Овом 
приликом се свима њима захваљујемо за помоћ. У енглеском језику је цијела 
област заштите и одбране испуњена ријечима латинског поријекла (defend, de-
fender, defence, defenase, defensible, defensive, као именице и као придјеви). У фран-
цуском језику је ситуација слична (la defense, defense, protection). У њемачком је-
зику (нешто у суженом значењу - defensive). У есперанту је латинска основа при-
сутна веома често (defendo, defense, defendi). У српском и хрватском језику ријеч 
„дефензива” се користи у војном смислу као одбрамбена активност већих раз-
мјера, одбрана, повлачење, опозив, одбрана, заштита, одбрамбени став. (видје-
ти: Анић, В., Ријечник хрватског језика, Нови либер, Загреб, 1991, стр. 97, Клаић 
Б., Ријечник страних ријечи, НЗ Матице Хрватске, Загреб, 1986, стр. 264.)
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позната свијету него горе поменута латинска ријеч (осим у медицини 
profi laksis).

Опште познато је да је знање о заштити, одбрани и безбједности 
распрострањено, зато што се оно, као свеобухватни проблем посма-
тра у свим научним дисциплинама као што су: социологија, полити-
кологија, право, филозофија, међународни односи итд. (али недостаје 
јединствени системски приступ, нпр. испитивање и артикулација, 
проток) основних појава на овом пољу. Ово се сада појављује као по-
треба, привлачећи научнике који проучавају заштиту, одбрану и бе-
збједност чији је број у порасту. Заштита, одбрана и безбједност пред-
стављају три елемента (варијабле), појединачну изједначеност која се 
у поједностављеном облику може изразити као заштита + одбрана = 
безбједност (сигурност). Сврха заштите и одбране је безбједност (си-
гурност) живих бића, и других у природном и друштвеном систему. 
Заштитно-одбрамбена функција је свеобухватна и нераздвојива. Са-
држи скуп фактора, услова и активности суштинских за постизање 
безбједности (сигурности). У науци о заштити, одбрани и безбједно-
сти (дефендологији) ријеч заштита, одбрана и безбједност имају своје 
оригинално и пуно значење. Заштита се односи на идентификацију 
услова под којим се пријети (живом бићу, врсти, друштву, држави, 
нацији), те њихово редуцирање до обима који не пријети достигну-
том нивоу безбједности (сигурности), нпр. редуковање извора и 
облика угрожавања и могућности њене акције, као и развој. Захваљу-
јући сложености услова пријетње и постизању безбједности (сигур-
ности) заштита и одбрана се често спроводе као интегрисани и исто-
времени процес (дефендологија).4 Велики допринос развоју и афир-
мацији дефендологије дала је научно-истраживачка организација 
4 Ова питања су детаљно проучавана на катедри за цивилну одбрану Факултета 

политичких наука у Загребу од 1984. године. Студенти су слушали предмет 
„Концепт и систем одбране и заштите”, заснован као наука о заштити, безбједно-
сти и одбрани (дефендологија). Основна учења у вези са овим предметом су 
била смјештена на послиједипломске студије цивилне одбране. Слична проуча-
вања постоје у Словенији, БиХ, Македонији, а Факултет за безбједност у Скопљу 
је 1997. године увео предмет дефендологију у наставни план и програм. Потреба
за дефендологијом је поткријепљена и чињеницом да у свијету постоје бројни 
научни институти и више школе које проучавају заштиту, безбједност и одбра-
ну. (Види: проф. др Б. Јаворовић: Дефендологија бр. 1/1999. Дефими, Загреб, 
1999.). Удружење дефендолога Републике Српске основано је 1.03.1997. године и 
оснивач је и издавач теоријско-стручног часописа „Дефендологија” за питања 



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

40

Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, 
социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања 
из Бања Луке. Научно-истраживачка организација Европски дефен-
дологија центар постоји и успјешно ради већ двадесет и двије године, 
те има потписаних преко тридесет Споразума о пословно-техничкој, 
стручној и научној сарадњи са различитим стручним и научним су-
бјектима у региону.5

У општем смислу Дефендологија се може и треба дефинисати као 
општа наука о заштити, одбрани и безбиједности. Њен задатак и циљ 
је да проучава правилности које су основа постојања и спровођења 
функције заштите, одбране и безбједности живих бића, нарочито чо-
вјека и људског друштва, људских заједница, нација, држава. С обзи-
ром на сложеност, сличност и разноликост „елемената безбједности” 
(жива бића, планетарно и просторно окружење, људско друштво са 
својим расама, народи-нације, друштвени и политички односи и си-
стеми), постоје различите врсте и нивои правилности. Правилности 
се према врсти могу класификовати у три групе и то:6

– Природне правилности су биолошке и оне упућују на живи 
свијет, а могу се подијелити на оне које упућују на појединца. 
Опште правилности тичу се цјелокупног живог свијета, а спе-
цијалне се односе на одвојене гране живог свијета (биљке, жи-
вотиње, људе).

– Друштвене правилности односе се на људско друштво и зајед-
нице у њему.

– Политичке правилности су један од друштвених облика, а од-
носе се на политичке односе и политичко организовање дру-
штва.

заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања. До сада је 
издало пет бројева часописа и три књиге.

5 Научно-истраживачка организација Европски дефендологија центар из Бањалу-
ке кроз двадесет и двије године постојања и успјешног рада, између осталог, обја-
вила је четрдесетдва броја часописа Дефендологија који излази на српском и ен-
глеском језику (Одлуком Министарства науке и технологије Републике Српске 
категоризован је у прву категорију), издала је преко 110 (сто десет) књига, 18 
(осамнаест) Зборника радова, спровела преко педесет (50) стручних и научних 
пројеката, те организовала преко педесет (50) стручних и научних скупова. Већи-
на активности и публикација видљива је на сајту wwwdefendologija-banjaluka.com

6 Вејновић Д. и Обреновић П., Дефендолошки изазови у међународним односима, 
друго допуњено издање, Европски дефендологија центар, Бања Лука, 2017. стр. 25.
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Успостављање и развој Дефендологије као опште науке о зашти-
ти, одбрани и безбједности не умањује важност других, специјализо-
ваних наукa или развијених научних дисциплина у савременој теори-
ји и пракси, које се баве различитим областима и аспектима ове функ-
ције. С друге стране, њихова важност постаје чак и већа, јер су њихова 
открића унесена у једноструки и интегрисани систем научног сазна-
ња о овој виталној функцији, а што доприноси бољем разумијевању 
материје, става човјека према безбједносној функцији и стандардним 
питањима о безбједности, тј. дефендолошкој међузависности цијелог 
живог свијета и њихове околине. Сваки живи организам, а самим тим 
свака заједница живих бића, међу које свако спадају и људска бића, у 
себи има уграђен код за борбу за свој опстанак (сигурност и безбјед-
ност). Поред тога заједничког својства, посједовање природног кода 
за очување врсте, сваки организам је способан за извођење одређених 
функција чија је једина сврха достизање и трајно одржавање безбјед-
ности или заштите и одбране живота, ова функција се назива заштит-
но-одбрамбена функција.

Као што смо већ навели, заштита, одбрана и безбједност је при-
родно својство свих живих бића, али међу њима се посебно издваја 
људска функција, јер за разлику од осталих живих бића која дјелују 
првенствено инстинктом, човјек има могућност да путем свјесног 
размишљања и дјеловања утиче на ту функцију у позитивном или не-
гативном смислу. Заштитна, одбрамбена и безбједносна функција у 
људском друштву подлијеже одређеним трансформацијама у складу 
са односима који превладавају у заједници и у спољашњој околини. 
Када је заједница установљена као друштво, заштитно-одбрамбена и 
безбједносна функција постаје друштвена, а у политичком друштву 
политичка функција. Природно, она је прилично стабилна, али као 
друштвена и посебно као политичка функција она трпи велике про-
мјене, промјене које су једнаке промјенама у друштвеним и политич-
ким условима и околностима, што значи да сваки историјски период 
развоја људског друштва има јасно дефинисане и одређене каракте-
ристике заштитно-одбрамбених функција. Начин проучавања одре-
ђеног временског периода живота и развоја људске цивилизације не 
може се посматрати одвојено од заштите, одбране и безбједности (по-
јединачне и заједничке), односно, проучавање неког друштва, државе, 
у прошлости или у садашњости, не може се селективно посматрати, 
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без разумијевање његове заштитно-одбрамбене функције. Не укљу-
чивање и разумијевање заштитно-одбрамбене функције, онемогући-
ло би стварање реалне слике о предмету проучавања.

2.1. Предмет дефендологије

Преокупација великог броја људи различитих занимања, од поли-
тичара, војника, бизнисмена, научника, филозофа, теолога, писаца па 
до умјетника током цјелокупног развоја људског друштва била је за-
штита, одбрана и безбједности. У теоријским учењима великана људ-
ског ума, као што су Конфучије, Сун Цу Ву, Св. Тома Аквински, Цице-
рон, Макијавели, Хегел, Маркс, Енгелс, Вебер, Хабермас и многих 
других познатих и мање познатих личности, питања заштите, одбра-
не и безбједности (било појединачне или друштва и државе у цјели-
ни) и друштвених и државних вриједности увијек су присутна у кон-
тинуитету, понекад јако изражена и видљива, понекад прикривена, 
али опипљива. Најзначајнија, а може се слободно рећи и најфунда-
менталнија дјела људског друштва, као што су Библија, Куран, Талмуд 
итд., посвећују велики дио питањима заштите, одбране и безбједно-
сти. Без обзира на све наведено, заштитно-одбрамбена и безбједносна 
функција, до сада се није третирала на исправан и свеобухватан на-
чин, бар не на онакав, какав заслужује, односно, не третира се исправ-
но и не обухвата научно, нити се истраживање и проучавање основ-
них правила, по којим је установљена, развијена и испуњена, изводи 
на адекватан начин.

Одговор на питање, зашто је то тако треба тражити у чињеници 
да је много прије него што је било могуће појмити заштитно-одбрам-
бену и безбједносну функцију (као и неке друге), људска заједница 
била је изложена великој опасности, изворима и облицима угрожава-
ња који јој пријете све од тада, међу којима се посебно истиче рат, који 
једини, има могућност, да својим разорним друштвено и социо-еко-
номским функцијама утиче на судбине индивидуа и нација, он је при-
вукао њихову пажњу чинећи сва друга питања везана за заштиту, од-
брану и безбједност друго разредним. Рат је постао тоталитарни кон-
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фликт за обје стране, и за агресора и за оне који се бране, због великог 
броја жртава, разарања и материјалне штете. Судбина индивидуа, 
држава и нација постајала је све мање сигурна, а људи су постајали 
све више преокупирани ратом.7

Прије него ли се завршио двадесети вијек, ситуација у вези са 
опасностима, као и изворима и облицима угрожавања сигурности и 
безбједности појединаца, заједница, држава доживјела је драстичне, 
рекло би се корјените промјене. До средине двадесетог вијека, рат је 
представљао највећу опасност појединцима, заједницама, државама, 
нацијама, али није могао запријетити опстанку људске цивилизације. 
Техничко-технолошки напредак поред напретка у економској, кул-
турној као и свакој другој сфери друштва, омогућио је људској циви-
лизацији истовремено и развој нових облика деструктивне моћи, 
управо те нове деструктивне моћи постале су пријетња комплетном 
живом свијету (флори и фауни). Све ове нове деструкције доводе ис-
товремено у опасност планету и сваки њен дио, људско друштво, др-
жаву и сваког њеног појединца. Ово је нешто сасвим ново у пољу при-
јетњи, извора и облика угрожавања. Ово усмјерава људе извору, 
основним питањима сигурности и безбједности, као заштитно-од-
брамбеној функцији, и њено спровођење је постало приоритетом 
свих приоритета за живот и опстанак, не само појединца већ и цијеле 
људске врсте, заједнице, државе и свих живих бића у цјелини.

Овакви приоритети налажу потребу организованог систематског 
и на научној основи постављеног изучавања, свеобухватне заштитно-
-одбрамбене функције, њене правилности и могућности, њене одно-
се, узроке и утицаје заједно са осталим виталним функцијама –при-
родним, друштвеним и политичким, као и могућностима свјесног 
утицаја на њену лошу и ефективну имплементацију, у сврху постиза-
ња пуне и трајне сигурности и безбједности појединца, заједнице, др-
жаве, свих живих бића и њиховог природног окружења (еко-систе-
7 Стога, вјероватно ниједан други феномен, изузев слободе и љубави, није тема 

толиког броја књига (научних, професионалних, умјетничких), те ни једна друга 
активност не укључује тако огромне финансијске трошкове. На жалост, рат је 
остао главни мотив научно истраживачког рада и многих других активности, а 
војна снага кошта преко 1.000 билиона америчких долара годишње. Број жртава 
у 14650 ратова вођених до сада је огроман. Стога, није ни чудо што је људска 
пажња усмјерена на овај феномен, остављајући по страни, као мање важна, сва 
друга питања и аспекте заштите, безбједности и одбране (Б. Јаворовић: Корак ка 
погрешном кораку, Дефендологија бр.1/99, Дефими, Загреб, 1999.).
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ма). При том, императив је успоставити и развити одговарајућу науч-
ну дисциплину са дефинисаним објектом и субјектом, са одговарају-
ћим научним методама, односно успоставити науку о заштити, од-
брани и безбједности (дефендологија).

Знање о заштити, одбрани и безбједности је распрострањено, зато 
што се они, као свеобухватан проблем, посматрају у свим научним ди-
сциплинама (али недостаје јединствени системски приступ, нпр. ис-
питивање и артикулација, проток) основних појава на овом пољу. Ово 
се сада појављује као потреба, привлачећи научнике који проучавају 
заштиту, одбрану и безбједност чији је број у порасту. Заштита, одбра-
на и безбједност представљају три елемента (варијабле), појединачну 
изједначеност која се у поједностављеном облику може изразити као: 
заштита + одбрана = сигурност и безбједност.8 Сврха заштите и одбра-
не је сигурност и безбједност свих живих бића, и других у природном 
и друштвеном систему. Пошто су заштита и одбрана нераздвојиве, а 
њихова сврха заједничка, као и правила на којима су основани, може 
се говорити о појединачној функцији, нпр. заштитно-одбрамбеној 
функцији. Ово је једна од три виталне функције, међутим функција 
без које нема и не може бити живота. Не постоји ниједан облик живо-
та који није изложен опасности. Без могућности да се заштити и од-
брани, сваки живи организам (од живе ћелије до живог створења, од 
појединца до заједнице или врсте, од вируса и амебе до човјека) постао 
би жртва и најмање опасности, извора и облика угрожавања.

Ниво и квалитет безбједности (сигурности) и квалитет живота 
зависи од квалитета заштитно-одбрамбене функције и њене ефика-
сности. Пошто људи (људска заједница) не желе само да остану на 
оном што су постигли, већ желе да повећају ниво личне (појединачне) 
и заједничке (колективне) безбједности, нпр. да утичу на заштитно-
-одбрамбену функцију и безбједност, требају је проучавати, открити 
њену суштину, разоткрити њене тајне, правилности на којима је бази-
рана, и потражити могућност најефективнијег позитивног (креатив-
ног) утицаја. Заштитно-одбрамбена функција, укључујући безбјед-
ност и њен резултат, је веома сложена и свестрана, исто као и инсти-
туције којима она служи и опасности са којима се треба суочити и 

8 Вејновић Д. и Обреновић П. Дефендолошки изазови у међународним односима, 
друго допуњено издање, Европски дефендологија центар, Бања Лука, 2017. стр. 
26-35.
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условима у које се треба имплементирати. Због тога, ова функција и 
безбједност требају се истражити са више аспеката, што значи да тре-
бају постати брига различитих грана науке и научних дисциплина 
(мултидисциплинарност објекта истраживања) и у практичној при-
мјени свих активности.

Заштитно-одбрамбена и безбједносна функција не само да је ком-
плексна, она је и слојевита. Најдубљи фундаментални слој садржи оп-
ште правилности на којима је основана и одређена (природни, биоло-
шки закони). Ове правилности примјењују се на заштитно-одбрамбе-
ну функцију као општи феномен, као и на сав живи свијет као цјели-
ну. На другом нивоу сложености, су правилности које се односе на 
заједнице живих створења односно, природни закони, док се на тре-
ћем нивоу сложености налазе правилности које се односе на заштиту, 
одбрану и безбједност људског друштва (друштвени закони). Четвр-
ти, уједно и последњи ниво сложености припада правилима које се 
односе на политичко друштво, односно законе који га дефинишу и 
образују. (политички закон). Ова правила, тј. законе требало би, да 
проучавају и истражују на свеобухватан и систематски начин, зато 
што је то једини начин да се повежу и потпуно искористе резултати 
ранијих истраживања из подручја заштите, одбране и безбједности у 
различитим гранама науке и различитим научним дисциплинама.

2.2. Развојне области дефендологије

Дефендологија кao нова парадигма у науци и образовању треба да 
омогући планско, организовано и непосредно укључивање науке и 
образовања Републике Српске, Босне и Херцеговине, региона и свије-
та као цјелине у истраживање једног проблемског подручја као што су 
заштита, одбрана и безбједност са својим развојним областима. Зато 
ћемо у наредном дијелу, а без претензија да за ову прилику обрадимо 
и обухватимо све развојне области, набројати и сагледати неке од ра-
звојних области заштите, одбране и безбједности као конститутив-
них дијелова научног поља Дефендологије-опште науке о заштити, 
одбрани и безбједности.
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Развојне области заштите су:
–  Јединствене и заједничке компоненте заштите: систем руково-

ђења, систем информисања о заштити, стручни органи зашти-
те у институцијама од локалних заједница до врха државе, ор-
гани и стручне службе заштите у субјектима друштва и држа-
ве, укључујући привредне и друштвене дјелатности.

–  Цивилна заштита,
–  Физичка и техничка заштита,
–  Противпожарна заштита,
–  Заштита на раду,
–  Заштита у саобраћају,
–  Заштита човјекове околине, 
–  Заштита од елементарних непогода.

Развојни садржаји су:
–  научно-истраживачки и стручни рад,
– организовање и оспособљавање,
– васпитање и образовање,
– логистика-материјално техничка опрема
– употреба снага и мјере.

Развојне области одбране су:
–  Јединствене и заједничке компоненте одбране су: регрутни си-

стем, мобилизацијски систем, систем руковођења, систем веза 
и криптозаштите, систем информисања, опште припреме ста-
новништва, опште припреме територије, органи и стручне слу-
жбе одбране.

– Оружане снаге
–  Систем осматрања и обавјештавања,
–  Привредне дјелатности,
–  Друштвене дјелатности

Развојни садржаји су:
– научно-истраживачки и стручни рад,
– организовање и оспособљавање,
– васпитање и образовање,
– логистика-материјално техничка опрема
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– употреба снага и мјерe.

Развојне области безбједности су:
–  Војна безбједност,
–  Политичка безбједност,
–  Економска безбједност,
–  Социјетална безбједност,
–  Еколошка безбједност.

Развојни садржаји су:
– научно-истраживачки и стручни рад,
– организовање и оспособљавање,
– васпитање и образовање,
– логистика-материјално техничка опрема
– употреба снага и мјере.

Као што можемо видјети Дефендологија обједињује у себи све 
аспекте социологије, политикологије, филозофије, права и других на-
ука, те из тих традиционалних и раније конституисаних наука тумачи 
заштиту, одбрану и безбједност, дакле, социолошки, правно, фило-
зофски, политиколошки и на друге аспекте заштите, одбране и бе-
збједности, односно, заштитно-одбрамбена функција је свеобухватна 
и нераздвојива. Садржи скуп фактора, услова и активности суштин-
ских за постизање безбједности (сигурности). Значење заштите и од-
бране у политичком језику је сужено и прилагођено војно-политич-
ким потребама. Заштита означава различите грађанске активности, 
превентивну дјелатност која спречава, отклања на вријеме опасност, 
заштићује појединца, заједницу, државу, док се одбрана обично одно-
си на одбрану земље од агресије вањског непријатеља. Она је репре-
сивна, казнена мјера, средство принуде, насилни акт, накнадна актив-
ност усмјерена на уклањање посљедица и реаговање у вези са наста-
лим негативним понашањем или појавом према појединцу, заједни-
ци, држави. Треба да буде репресивна у толикој мјери да сломи сваки 
облик насилног угрожавања, заједнице и државе.

У науци о заштити, одбрани и безбједности (дефендологији) ри-
јеч заштита, безбједност и одбрана имају своје оригинално и пуно 
значење. Заштита се односи на идентификацију услова под којим се 
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пријети (живом бићу, врсти, друштву, држави, нацији), те њихово ре-
дуцирање до обима који не пријети достигнутом нивоу безбједности 
(сигурности), нпр. редуковање извора и облика угрожавања и могућ-
ности њене акције, као и развој. У периоду отворене пријетње (напа-
да), коју врши систем заштите (када систем заштите не може издржа-
ти изражени ниво пријетње), наступа одбрана. Одбрана подразумије-
ва отпор према отвореном нападу и нападачу који је провалио у си-
стем заштите.9 Захваљујући сложености услова пријетње и постизању 
сигурности и безбједности, заштита и одбрана се често спроводе као 
интегрисани и истовремени процес (дефендологија).10 Дефендологија 
као наука је већ у Републици Српској препознатљиво научно поље, 
које кроз наставни предмет, раније на Високој школи унутрашњих 
послова Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Ба-
њој Луци, а сада на Факултету безбједносних наука при Универзитету 
у Бањој Луци већ егзистира више од двије деценије.

Основни циљ изучавања предмета Дефендологија јесте васпита-
ње, образовање и оспособљавање студената за свјесно, активно и 
успјешно ангажовање у свим облицима организовања и остваривања 
заштите, одбране и безбједности као неодвојивог дијела својих про-
фесионалних дјелатности гдје буду радили за вријеме мира, ванред-
них прилика и рата ако нам буде наметнут.

Наставни предмет Дефендологија је опште стручна научно-на-
ставна дисциплина чији је циљ оспособљавање студената како би 
своја стручно специјалистичка и научна знања и способности могли 

9 Вејновић Д., Дефендологија – друштвени аспекти безбједности модерне државе, 
Виша школа унутрашњих послова Бања Лука, Бања Лука, 2002, стр. 24-31.

10 Ова питања детаљно су проучавана на катедри за цивилну одбрану Факултета 
политичких наука у Загребу од 1984. године. Студенти су слушали предмет 
„Концепт и систем одбране и заштите”, заснован као наука о заштити, безбједно-
сти и одбрани (дефендологија). Основна учења у вези са овим предметом била 
су смјештена на послиједипломске студије цивилне одбране. Слична проучава-
ња постоје у Словенији, БиХ, Македонији, а Факултет за безбједност у Скопљу је 
1997. године увео предмет дефендологију у наставни план и програм. Потреба за 
дефендологијом је поткријепљена и чињеницом да у свијету постоје бројни на-
учни институти и више школе које проучавају заштиту, безбједност и одбрану. 
(видјети: проф. др Божидар Јаворовић: Дефендологија бр. 1/1999. Дефими, За-
греб, 1999.) Удружење дефендолога Републике Српске основано је 1.03.1997. го-
дине и оснивач је и издавач теоријско-стручног часописа „Дефендологија” за 
питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања.
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да примјењују у заштитним, одбрамбеним и безбједносним припре-
мама конвенционалних и неконвенционалних субјеката друштва и 
државе, дакле, органа, организација и заједница у којима ће послије 
студија обављати своје радне дужности у миру, ванредним прилика-
ма и рату уколико буде наметнут.

Приоритетни наставни садржаји у предмету Дефендологија су: 
Основи дефендологије као науке о заштити, одбрани и безбједности, 
Заштита, одбрана и безбједности као функције државе, Дефендологи-
ја - нова парадигма која обједињује заштиту, одбрани у безбједност, 
Међународне глобалне и регионалне организације за заштиту, одбра-
ну и безбједности, Савремени изазови, ризици и пријетње, Дефендо-
логија и Босна и Херцеговина. Напријед наведени садржаји проширу-
ју се, између осталог и на теме као што су: Савремени свијет и стање, 
функција и организација заштите, одбране и безбједности у њему, 
Заштита, одбрана и безбједност у Републици Српској и Босни и Хер-
цеговини, Припреме Републике Српске и Босне и Херцеговине за за-
штиту, одбрану и безбједност и Остваривање заштите, одбране и бе-
збједности. Стицање заштитних, одбрамбених и безбједносних (де-
фендолошких) знања, увјерења и вјештина уставно је и неотуђиво 
право свих грађана, њихова патриотска дужност, грађанска обавеза и 
посебна част да своје способности могу што боље припремити у за-
штити, одбрани и безбједности државе и заштити својих личних и 
заједничких добара и вриједности ако то буде неопходно.

Носилац развоја Дефендологије као науке, од 1997. године је Удру-
жење дефендолога Републике Српске, као научна невладина органи-
зација, која је 2007. године промијенила назив у Дефендологија цен-
тар за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, а 
2011. године назив је промијењен у Европски дефендологија центар за 
научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања. (потцртао оснивач Д.В.). Нови подсти-
цај за развој Дефендологије као науке не само у Републици Српској 
већ и БиХ и региону је потписивање Споразума о научној и техничкој 
сарадњи између Европског дефендологија центар за научна, политич-
ка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка 
истраживања и Института за стратегијска ис траживања Министар-
ства одбране Републике Србије, који је потписан 15. Јуна 2018. године 
у Бањој Луци.
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2.3. Основне методе дефендологије

„Вишезначајност, сложеност, често и теоријска неухватљивост 
садржаја појма (и термина) безбједности као основног предмета изу-
чавања ове дисциплине, захтјева да се његовом изучавању и анализи 
приступи према најстрожијим методама и научним захтјевима.”11

Одређење основа дефендологије као самосталне и релативно мла-
де наставно-научне дисциплине, као и испреплетаност веза између 
дефендологије и других хуманистичких наука, указује да приликом 
изучавања појава, догађаја и процеса у оквиру предмета дефендоло-
гије морају се примјењивати опште и посебне методе истраживања 
које се користе у сазнајном процесу из области осталих хуманистич-
ких наука. С тога, одређивање теоријских метода изучавања заштите, 
одбране, безбједности, а самим тими основа дефендологије, подразу-
мијева да ова наука не треба да буде потпуна самостална и другачија 
у односу на примјену метода других наука и научних дисциплина из 
области хуманистичких наука. Међутим, да би се користиле ове мето-
де у изучавању дефендологије, потребно је узети у обзир чињеницу да 
се ради о друштвеним и хуманистичким појмовима из друштвених и 
хуманистичких наука у цјелости. У том случају долази се до нових 
теоријских и научних сазнања о основама дефендологије са захтјеви-
ма и анализама истраживања заштите, одбране и безбједности. Де-
фендолошке пријетње карактеришу дефендолошке појаве које утичу 
на избор приликом примјене истраживачких метода дјеловања.

Може се констатовати да је сама одбрана, заштита и безбједност 
сложени друштвени феномени са разноврсним и вишеструким изво-
рима пријетњи који условљавају једном ријечју небезбиједност. Наи-
ме, основи система заштите, одбране и безбједности или дефендоло-
гије у изучавању њеног садржаја који се односи на овај феномен и 
његово истраживање које се врши као и код других хуманистичких 
наука су веома битни. Примјена општих и посебних метода ће омогу-
ћити правилно разумијевање и схватање природе, те узрочно посље-
дичних односа и садржаја самог појма заштите, одбране и безбједно-
сти, као и њихових изазова. С тим у вези може се навести да ће се у 
процесу изучавања предмета дефендологије између осталих примје-
11 Бајагић М., Основи безбједности, Криминалистичко-полицијска академија, Бео-

град, 2007. стр. 25.
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њивати сљедеће методе: статистичку методу, реалну дијалектичку ме-
тоду, историјско-компаративну методу, методу моделовања и хипоте-
тичко-дедуктивну методу12.

Значај статистичких метода је што се њеном примјеном обезбјеђу-
је коришћење завидног феномена истраживачке грађе, чиме се допри-
носи реалнијем и критичнијем сагледавању савремених друштвених и 
безбједносних појава, прије свега изазова и пријетњи безбједности.

Реална дијалектичка метода као метода стварног научног сазнања 
представља методолошку цјелину која представља све предмете, поја-
ве и ствари дијалектички сложене, јединства различитих, супротних 
и противријечних чинилаца који су и сами дијалектички сложени. 
Значај ове методе је у примјени и у схватању међусобно повезаних и 
стварних чинилаца у систему безбједности, како појма безбједности 
тако и изазова и пријетњи безбједности.

Компаративни метод се користи у својству основне опште мето-
де, у циљу да се изврши критичка анализа концепта безбједности који 
је развијен током двадесетог вијека, са новим чиниоцима који намећу 
потребу теоријског преобликовања садржаја и појма заштите, одбра-
не и безбједности у новим условима. У том смислу се врши сагледава-
ње и упоређивање садржине савремених изазова и пријетњи зашти-
ти, одбрани и безбједности на глобалном нивоу, као и редефинисању 
постојећих активности у циљу припреме одговара државних органа 
на те изазове. У том смислу, за основе дефендологије употребљаваће 
се више посебних научних метода, као што су: дијалектичка анализа 
и синтеза, генерализација и специјализација индукције и дедукције, 
класификације, анализа докумената и итд...

Коришћење компаративне методе у процесу изучавања предмета 
дефендологије, подразумијева коришћење поступака којим ће се упо-
ређивати исте или сродне научне и теоријске чињенице, појаве, про-
цеси и односи, као и утврђивање њихове сличности у понашању, ин-
тензитету и разлици међу њима. У овом случају се врши упоређивање 
научних принципа дефендологије и научних дисциплина безбједно-
сти са другим наукама и научним дисциплинама у хуманистичким 
наукама. Истраживање дефендолошких појава како у изазовима и 
пријетњама тако и одговорима на њих. Компаративна метода ће омо-
12 Вејновић Д., Шикман М., Дефендологија –друго издање, МУП-Републике Српске,

Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2007, стр. 69.
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гућити уопштавања, нових закључака којима се обогаћује проблем 
истраживања новим сазнањем. Компарација двије ствари, појаве или 
догађаја омогућује утврђивање заједничких значења, а затим оне који 
се разликују. Основно начело је да приликом примјене компарације 
прво се истиче оно што им је заједничко за двије појаве, процесе, а 
одмах потом се истиче све оно у чему се разликују. Научно сазнање до 
кога долазимо примјеном компаративне методе састоји се у томе што 
без упоређивања није могуће утврдити нити сличност нити супрот-
ност особина или појава и без ових констатација није могуће истра-
жити и открити научно или теоријско сазнање о безбједносним поја-
вама и одговорима на њих.

Током двадесетог вијека, статистичка метода је постала једна од 
најважнијих научних, метода у истраживању, како других тако и бе-
збједносних проблема, због тога примјена ове методе у изучавању 
предмета дефендологије је изузетно значајна за даљи процеси изуча-
вања и истраживања. Ова метода у најчешћим случајевима се кори-
сти приликом истраживања научних подручја и научних дисципли-
на. Њом се мјере статистичке методе приликом примјењивања стати-
стичких података у научном подручју друштвених и хуманистичких 
наука. Обзиром да појам безбједност припада хуманистичким наука-
ма, а има и веома блиске додире са друштвеним наукама, статистичка 
метода је неизбјежна приликом истраживања безбједносних појава. 
Не коришћењем статистичке методе сваки истраживачки рад у обла-
сти дефендологије би био бесмислен и неодговарајући и не би имао 
своје значење које треба и мора да посједује. Да бих стекли адекватно 
сазнање о статистичкој методи, неопходно је поћи од неких дефи-
ниција које је обиљежавају и којој дају право значење. По Сердару, 
„...статистика је знаност о методама за истраживање масовних појава 
с помоћу бројчаног истраживања”. По Чавалу, „...статистика је зна-
ност о методама помоћу којих анализирамо појаву која нас окружује, 
тако да помоћу графикона и израчунатих показатеља откривамо њи-
хове структуре, карактеристике и законитости у појединим времен-
ским интервалима те узрочно-посљедичне везе између тих појава”.13

Коришћење статистичке методе приликом истраживања предме-
та дефендологије подразумијева статистичка метода истраживања 
13 Зеленика Р. Методологија и технологија израде знанственог и стручном дјела, 

Економски факултет, Ријека, 2000. стр. 311-313.
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безбједности и безбједносних појава, је основа помоћу које анализи-
рамо безбједносне угрожавајуће појаве, као и методе одговора истим.

Дијалектичка метода, се темељи на дијалектичком материјализму 
као и филозофском и научном погледу на свијет, односно на науци са 
најопштијим законима кретања и развитка природе, људског друштва 
и мишљења. Основе у њеном садржају су све појаве, процеси и односи 
у природи и друштву као и различити облици кретања материје и 
примарног материјалног свијета. Ако примијенимо ову методу веза-
но за наш проблем у том случају ћемо безбједност истраживати уз 
примјену дијалектичке методе са свим њеним особинама и законито-
стима. Безбједност као социолошка, филозофска и материјална ствар-
ност је условљена са законским кретањима развитка друштва, приро-
де и мишљења, у чему се појављују угрожавајуће појаве према којима 
се изналазе одговарајуће методе за њихово спречавање и сузбијање.

Примјеном дијалектичке методе у истраживању безбједносних 
појава како у смислу пријетњи тако и њихових елиминација. Тиме се 
стварају услови за њихово откривање, препознавање, разликовање и 
уочавање у научном и теоријском смислу. Доказивања проблема који 
је сметња за адекватно и квалитетно функционисање савременог дру-
штва у времену глобализације и вишеструких пријетњи, велики је до-
принос науци и теорији, а тиме и пракси.

3. ЗАШТИТА, ОДБРАНА И БЕЗБЈЕДНОСТ КАО
ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ

Сагледавање свеукупне улоге државе у друштву одувијек је био јед-
на од централних преокупација политичке филозофије, полити-

кологије, економије, социологије, права и других наука. Криза кон-
цепта државе благостања, дуготрајна криза капиталистичке еконо-
мије и посебно крах комунистичког пројекта и актуелизација пробле-
ма државе у транзицији, све је то учинило да интерес за ову тему у 
социјалној науци буде изузетно велик. Тај интерес је истовремено 
праћен динамичним и повремено оштрим теоријским расправама. 
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Савремене расправе о држави без сумње носе печат епигонства. Оне 
звуче као теоријски римејк изворних нововијековних теорија које 
углавном прећутно прелазе преко фундаменталних питања - шта је 
држава, из чега она настаје, на чему се заснива, сматрајући их већ ап-
солвираним у постојећој теоријској баштини, тј. у радовима родона-
челника модерне мисли о држави, Хобса, Лока, Мила, Маркса, Вебера 
или, ако се и упуштају у расправу о тим питањима, углавном остају у 
оквирима основних идеја које су развили ови мислиоци и теоретича-
ри, а главна пажња се при томе концентрише на два основна питања 
која се односе на однос држава - друштво и друго, улога државе у 
управљању савременим друштвом, те се у оквиру тога посебно обраћа 
пажња на проблем величине и организационих, материјалних и људ-
ских капацитета државе, да одговори улози која јој се додјељује.

3.1. Појам државе

Држава је најзначајнија политичка институција у друштву. Према 
њој се усмјеравају интереси свих друштвених група и појединаца иза-
зивајући социјалне, идеолошке и политичке односе кроз сукобе и са-
радњу. У држави се, као у огледалу, преламају сви односи, карактери-
стике, успони и падови једне друштвене заједнице. Једни државу до-
живљавају као поробљивача, неког ко спречава остварење њихових 
интереса и амбиција, ко им одузима шансу и наноси неправду, као 
центар недодирљиве и недокучиве моћи. Други у држави виде заштит-
ника својих права и инте реса, као и онога ко обезбјеђује једнака пра-
вила и шансе за рад и стваралаштво свих грађана. Док трећи државу 
доживљавају као инструмент за стицање привилегованог положаја, 
моћи и утицаја (што је велики изазов, ризик и пријетња за међународ-
ни мир, развој, демократију, поштивање људских права и слобода).

Без обзира како је доживљавали, појединци и друштвене групе у 
сталном су додиру са државом. Чим изиђе из свог интимног круга 
човјек је у прилици да ступа у односе са неком од државних институ-
ција. Док се налази на јавном мјесту, он мора да поштује принципе 
јавног реда и мира. Сваку статусну, образовну или територијалну 
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идентификацију или промјену човјек региструје у некој од бројних 
служби државне администрације. Постоји мноштво и других начина 
и тренутака у којима држава подсјећа појединце и групе на своје неи-
збјежно присус тво у друштву. Успјешне, организоване, модерне и ци-
вилизоване државе изазивају поштовање, респект и дивљење код ве-
ћине својих грађана, као и код припадника других држава, док оне са 
супротним карактеристикама изазивају сумњу, гњев и неугодност. 
Држава је институција која прожима све друштвене групе и њихове 
односе. Она се издваја из друштва као аутономна сила која својим ау-
торитетом и инструмен тима доноси (намеће) општа правила и насто-
ји да обезбиједи складно функционисање и одржавање друштвеног 
поретка, при томе, ако затреба и законитом употребом силе.

Ако пођемо од етимолошког тумачења, видимо да на многим је-
зицима ријеч држава значи стање, положај, поставити, одредити, на-
редити, утврдити, предузети лат. statio, итал. stato, шпан. estado, фран. 
etat, њем. staat, енг. state. На неким словен ским језицима ријеч држава 
се може извести од глагола држати, одржавати („држава”, „дежела”). 
Свако држање, стање, положај треба успоставити, чувати и одржава-
ти, али и мијењати и наново успостављати, а за то је потребна и сила 
и добровољни пристанак оних на које се то односи.

Државу можемо одредити као „...најзначајнији облик правно-по-
литичког ор ганизовања становништва које живи на одређеној тери-
торији. То је највиши облик политичке, јавне, суверене власти на 
одређеној територији.”14 Ово поимање државе више је са правног ста-
новишта, док за социолошки поглед на државу треба додати да је др-
жава простор, поље на коме се такмиче (боре) различите друштвене 
групе и организације како би остварили своје интересе кроз интерак-
цију пуну социјалних, политичких, идеолошких и других тензија и 
конфликата. Друштвени субјекти настоје да заузму што повољнију 
позицију како би остварили непосреднији утицај на државу, стекли 
њену наклоност и остварили привилегије. На другој страни, држава 
се бори да сачува аутономност и утицај у друштву, да не буде инстру-
мент само једне соци јалне, политичке, вјерске или културне групе, да 

14 Шијаковић И., Социологија – увод у разумевање глобалног друштва, Економски 
факултет у Бањој Луци, Бањалука, 2008., стр. 131-132.
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користи свим грађанима као јавно (опште друштвено) добро.15 Прво-
разредна је важност концепта државе, како за модерну друштвену и 
политичку теорију, тако и за сам друштвени и политички живот. 
„Нема концепта који је важнији за политички дискурс и политичку 
анализу од концепта државе.”16

За разлику од предмодерних времена, у модерном свијету није 
могуће постојање друштва без државе. Данас су друштво и држава у 
тој мјери повезани и испреплетени, да их је тешко и замислити једно 
без другог. Истина, политички антрополози дају двозначни одговор 
на питање да ли су примитивни народи организовани тако да можемо 
говорити о њиховим владавинама као државама или бар као о заче-
цима држава. Има оних који заступају став о универзалности државе 
у људским друштвима, као и оних који сматрају да су не само раније 
постојала друштва која не знају за државу state-less societies, него и да 
данас постоје. Овдје треба поћи од схватања да је појам државе ново-
вјековни модерни појам, једна врста концептуалне апстракције чије 
прецизно значење није лако одредити. „Држава није трансепохална 
категорија, него строго модеран тип политичког поретка.”17

Државу можемо сматрати кључном формацијом модерне полити-
ке. Упркос томе нема консензуса о њеном појму, а још је теже говори-
ти о постојању једне генералне теорије државе. Развој нововјековне 
политичке мисли показује да је тема државе централна преокупација 
утемељивача модерне политичке мисли, почев од Макијавелија, па 
преко Бодена и Хобса, Монтескјеа, Лока и Русоа, до Хегела и Токвила, 
Маркса и Вебера. Макијавелијева политичка мисао фокусирана је на 
државу и њену политичку моћ.18 Мада се сматра да је термин држава 
lo stato скован и био у употреби и прије њега (тако Данте Алигијери 
слободну државу, stato, супротставља тиранији), „али је тек са Маки-
јавелијем ово ново име за генерички појам државе почело да се шире 
користи.”19

15 Шијаковић И., исто, стр. 132-133.
16 Павловић В., Држава и демократија, Савремена држава: структура и социјалне 

функције, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2010., 
стр. 78.

17 Павловић В., исто, стр. 48.
18 Павловић В., исто, стр. 55.
19 Павловић В., исто, стр.116.
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Боден је задужио политичку и правну науку, а посебно теорију 
државе, својим схватањем суверености. Он је не само што је увео тер-
мин сувереност у теорију, него му је дао и значење које се и до данас 
одржало као једно од битних својстава државе.20 Хобс је ударио теме-
ље теорији друштвеног уговора као основе за конструкцију модерне 
државе, која се појављује првенствено као држава сигурности. Кон-
цепт државе сигурности security state као да се данас поново враћа на 
теоријску и практичну политичку агенду.

Монтескјеов „Дух закона” остаће трајно убиљежен у темеље мо-
дерне политичке мисли због једне од најснажнијих критика деспоти-
зма и деспотске државе, као и због идеје подјеле државне власти на 
законодавну, судску и извршну. Лок је најзаслужнији класични ми-
слилац конституционалне државе и лимитиране владе и један од 
оснивача идеје о грађанском друштву, као корелативном концепту 
који незаобилазно иде уз појам државе у модерном друштву. Русо, као 
велики критичар социјалних неједнакости и приватне својине, фор-
мулише идеје од изузетног значаја за појам модерне државе, као што 
су идеја о општој вољи, непосредној демократији и политичкој слобо-
ди. Хегел је задужио политичку филозофију теоријом о апсолутној 
или универзалној држави као еманацији умног општег интереса у од-
носу на егоистичну природу грађанског друштва.

Токвилова политичка мисао је од вишеструког значаја за разма-
трања о модерној држави, па није чудо што доживљава поновну афир-
мацију кроз неколико теоретских области и то: теорији демократије, 
која се суочава са несагледивим опасностима произведеног, манипу-
лисаног, контролисаног и инструментализованог јавног мњења већи-
не; теорији о цивилном друштву, са новим приступом под категори-
јом друштвеног капитала; истраживањима политичке културе и сту-
дијама културе уопште, новој и врло плодној области која прекорачу-
је многе успостављене дисциплинарне границе у друштвеној теорији 
и у социологији револуције и теорији транзиције старог, ауторитар-
ног поретка у нови.21

Међу нововјековним концептима државе, неспорно је да су двије 
дефиниције оствариле највећи утицај на модерно поимање државе као 
20 Павловић В., исто, стр. 145.
21 Павловић В., Држава и демократија, Савремена држава: структура и социјалне 

функције, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2010.,
стр.11-12.
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појма. Једна дефиниција припада Марксу и марксистичкој политичкој 
теорији, и по њој држава је инструмент у рукама владајуће класе, ко-
јим та класа остварује свој посебан интерес, представљајући га идео-
лошки као интерес државе и друштва. Другу дефиницију дугујемо Ве-
беру, и по тој дефиницији држава представља политичку организацију 
са карактером јавне установе, чији управни апарат с успјехом полаже 
право на монопол легитимне физичке принуде за одржање поретка на 
одређеној територији.22 Уобичајено се сматра да се државом може на-
звати политички поредак који испуњава три минимална услова: по-
стојање територије са јасно омеђеним границама, становништво и су-
верена власт.23 Чарлс Тилиу врло утицајном зборнику из 1975. године 
Th e Formation of National States in Western Europe нуди сљедећу дефини-
цију државе: „Организација која контролише становништво настање-
но на дефинисаној територији је држава уколико:

– се може разликовати од других организација које оперишу на 
истој територији;

– уколико је аутономна;
– централизована;
– а њени дијелови формално координисани међу собом.24

Један од водећих савремених аутора у области политичке теорије 
државе Ђанфранко Пођи предлаже да се у приступу „причи о држа-
ви” морају узети у обзир сљиједеће три перспективе: менаџерска, вој-
на и економска. Потреба за ефикасним начином управљања на све 
ширим и ширим територијама захтјева пораст професионалног ад-
министративног апарата државе. Пођи указује на занимљиву исто-
ријску чињеницу да су се прве перманентне институције државе у 
Западној Европи бавиле унутрашњим, а не спољним питањима (тако 
су Врховни суд правде и Министарство трезора и финансија постоја-
ли много прије Министарства спољних послова или Министарства 
одбране).25

Што се тиче милитарне перспективе, Пођи указује на неколико 
момената. Прво, да је разликовање између војске и полиције историј-

22 Павловић В., исто, стр. 38.
23 Павловић В., исто, стр. 28.
24 Павловић В., исто, стр.70.
25 Павловић В., исто, стр.97.
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ски продукт, и друго, да, сагласно томе, постоји унутрашња и споља-
шња употреба организоване силе од стране државе. Полиција и суд-
ски систем реализују примјену организоване државне присиле у при-
мјени закона и сузбијању пријетњи јавном поретку, а армија (војска) 
има основну улогу у спољашњој, ратној употреби државне силе. Што 
се тиче економске перспективе приступу држави, Пођи указује на 
значај Марксових анализа капитализма и односа политике и еконо-
мије. За развој модерне државе кључну улогу имају институције сво-
јине и уговора, а посебно уговора којима се регулишу радни односи. 
Улога државе у дистрибуцији и редистрибуцији друштвеног богат-
ства изузетно је значајна у наше вријеме.

Има аутора, попут Патрика Данливија и Брендона О‘Лирија који 
нуде двије широке стратегије трагања за одговором на питање шта је 
држава. Једну чине организационе дефиниције, а другу функционал-
не дефиниције. Организационе дефиниције гледају на државу као на 
скуп владавинских институција, са релативно скорашњим историј-
ским поријеклом. Владавина је процес успостављања правила, кон-
троле, вођства или регулисања. Неке форме владавине својствене су 
(интринсичне) сваком људском друштву, зато што је друштво које је 
потпуно неконтролисано, без вођства и неопходне регулације, само 
по себи контрадикторан термин. За разлику од тога, држава није ну-
жно својствена (интринсична) људском друштву.

Функционалне дефиниције државе имају два облика. Један кори-
сти ex ante приступ по коме је држава скуп институција које раде на 
остваривањуодређених циљева, намјера и задатака. Други је ex post 
приступ који дефинише државу с обзиром на посљиједице њеног дје-
ловања, а у првом реду с обзиром на одржавање друштвеног порет-
ка.26 На основу наведених стратегија дефинисања Данливи и О‘Лири 
утврђују слиједећих пет битних карактеристика државе:

– Држава је препознатљиво одвојена институција или сет инсти-
туција, тако различита од остатка друштва да ствара препозна-
тљиву разлику јавне од приватне сфере.

– Држава је суверена, или врховна моћ, унутар своје територије, 
и по дефиницији, коначни ауторитет за све законе, то јест оба-
везујућа правила подржана санкцијама присиле. Јавно право 

26 Павловић В., исто, стр. 87.
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стварају званичници државе, а оно је подупрто формалним 
монополом силе.

– Државни суверенитет протеже се на све индивидуе унутар 
дате територије, и примјењује се једнако, чак и према онима 
који су на државним положајима и учествују у доношењу зако-
на. Тако је суверенитет одијељен од персонала који у било ко-
јем тренутку заузима одређену улогу унутар државе.

– Персонал модерне државе је, по правилу, ангажован и обуча-
ван за управљање на бирократски начин.

– Држава има способност да обезбиједи новац (путем опорези-
вања) како би финансирала своје активности из прихода од 
грађана.27

У теоријском, пак, смислу, најдубље разумјевање државе понудио 
је Александар Пасерин Д‘Антреву свом тексту Појам државе Th e No-
tion of the State. Његова концепција има три аспекта или ступња која
су кумулативно садржана у појму државе. Први аспект и у историј-
ском и у логичком смислу везан је за моћ или силу. Држава је монопол 
силе и постоји само ако и док посједује тај монопол. Држава у Веберо-
вом појму моћи Macht изражава однос снага, хијерархијски однос 
владајућих и подвлашћених. Становиште које остаје само на схвата-
њу државе као моћи Mach staat традиционално је становише такозва-
ног политичког реализма.

Друга битна димензија државе је власт у Веберовом рјечнику под 
називом Herrschaft . То није неограничена и произвољна, арбитрарна 
власт, већ власт ограничена правом и законима. Или како би се рекло, 
гдје завршава закон, престаје и власт. У том смислу власт државе је 
имперсонална, владају закони, а не људи као појединци. Најзад треће, 
држава је ауторитет. Основа њеног ауторитета је легитимност власти. 
То је питање праведности власти и политичке облигације која је обо-
страна: политичка и морална обавеза грађана на послушност, али и 
политичка и морална обавеза државе на легитимност (то јест непре-
стану потврду да се власт врши у интересу и за срећу грађана државе 
као политичке заједнице). Само под тим условом држава моћи Macht-
staat може да прерасте у друштвену, социјалну државу Sozialstaat.28 Др-

27 Павловић В., исто, стр.86.
28 Павловић В., исто, стр. 16.
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жава организује и одржава власт на два начина: принудом и добро-
вољним пристанкомстановника, грађана, „поданика”. Неопходно је да 
постоји равнотежа између ова два облика организовања и одржања 
власти, како не би дошло до насиља од стране државе или непоштова-
ња правила од стране грађана, што би водило у дик татуру или у анар-
хију и расуло. Добровољан пристанак грађана на одређени тип држав-
ног устројства и државне власти огледа се кроз правне и политичке 
механизме – законе, норме, правила понашања (од економије до кул-
туре) – које држава доноси уз дуже или краће процедуре у којима гра-
ђани учествују настојећи да уграде своје идеје, ставове, намјере, очеки-
вања, интересе и слично. Она има и своје ексклузивно поље дјеловања 
(заштита друштва, јавни послови) и своје инструменте (војска, поли-
ција, судови, порези) помоћу којих наговјештава, истиче или примје-
њује силу како би одржала ред и мир. Држава је правни субјект неоп-
ходан грађанима у унутрашњој комуникацији (упис, документи) и 
међудржавним односима (посредо вање, представљање, акредитова-
ње).29 У друштвеној и политичкој теорији не постоји потпуна сагла-
сност око времена настанка државе. Отуда спорови и неслагања око 
утврђивања њене старости. Државе су дуго важиле за вјечни принцип 
организовања људских заједница, који постоји од како је свијета и ви-
јека. Уобичајено се сматра да ја држава прастара људска институција, 
настала у вријеме првих пољопривредних друштава у Месопотамији, 
неколико хиљада година прије нове ере.

Иако се држава појавила још у вријеме подјеле друштва на класе и 
преласка из првобитне заједнице у класно и интересно сукобљавање, 
може се рећи да је први пут права улога и суштина модерне државе 
дошла до изражаја у XVI вијеку у Европи. Тада се појавила потреба за 
раздвајањем сфере државе (јавне сфере) и сфере друштва (грађанске, 
приватне сфере). То је било условљено ширењем територије, развојем 
привреде, потребом за новим тржиштем, а то је даље стварало потребу 
за контро лом настајућег грађанског друштва. Потребни су били нови 
принципи, норме и облици организовања, контроле и управљања дру-
штвеним процесима, појавама и односи ма, много више него што је то 
било у претходним историјским периодима. Потреба за обављањем 
јавних, заједничких послова захтјева постојање јавних правила, њихо-

29 Шијаковић И., исто, стр. 131-132.
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ву обавезност, сталност и стандардизацију. Држава схваћена у модер-
ном смислу као организација која је јасно одвојена како од оних који-
ма се влада тако и од оних који владају, настала је у Европи распадом и 
прерастањем феудалне организације друштва и стварањем првих др-
жава – нација (Француска, Енглеска, Шпанија, Холандија, Шведска). 
До тада је у феудалној Европи владао принцип римског права princeps 
legibus solitus, то јест начело да владара не обавезује закон јер је он за-
кон. Тај процес успостављања државе која је и изнад владара, није се 
одиграо преко ноћи, већ је потрајао неколико вјекова.

Што се тиче процеса успостављања државе као специфичног те-
риторијалног бирократског апарата, он је у средњовјековној Европи 
имао и необичну предисторију. Наиме, још у првој половини XIII ви-
јека сицилијански цар Фридрих Други из лозе Штауфера, успоставио 
је густу мрежу бирократије, која је обављала послове управљања др-
жавним и друштвеним животом, и која је била директно потчињена 
само владару. Према ријечима Хагена Шулца, била је то модерно по-
стављена управа коју је сачињавала правнички образована елита. Ви-
соки службеници нису потицали из провинције у којој су службова-
ли, а да би били објективни и непристрасни, било им је чак забрањено 
да се жене мјештанкама. Држава је свуда била присутна и све је регу-
лисала; рад љекара, апотекара и адвоката подлијегао је државној про-
вјери, а сваки занат је био до детаља нормиран. Државна администра-
ција одређивала је хонораре. Постојали су чак и прописи о чистоћи 
ваздуха и воде. За Фридриха Другог кажу да је био безобзиран, моћан 
и енергичан, али и чудан и генијалан. Устав из Мелфија, који је 1231. 
године донио „први модеран човјек на трону”, очигледно је предста-
вљао покушај да се, комбинацијом норманских, римских, византиј-
ских и арапских правних рјешења, реализује рационални модел др-
жаве. Та држава је била претеча утопијске државе сунца, калабријског 
доминиканца Томаса Кампанеле, са краја шеснаестог и почетка се-
дамнаестог вијека. Фридрих Други је, два и по вијека прије Кампане-
лине утопијске пројекције, створио рационално организовану држа-
ву, која је била чудна комбинација апсолутне монархије и правне др-
жаве. То је била држава као умјетничко дјело, али тај експеримент 
трајао је само неколико деценија, јер се угасио након смрти Фридриха 
Другог и пропасти династије Штауфера.

У веома познатој књизи Оријентална деспотија Карл Витфогел-
тврди да су прве државне творевине настале у, такозваним, хидраулич-
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ким друштвима, како би се обезбиједило наводњавање и контролисање 
водених токова. Под хидрауличким друштвима Витфогел подразумјева 
оријентална пољопривредна друштва која се темеље на великим др-
жавно регулисаним водоградњама канала за наводњавање и одбрану 
од поплава. То су друштва која је Маркс сврстао у азијатски начин про-
изводње, а која су настајала у Кини, Индији, Месопотамији и Египту. 
Ослањајући се на Карла Маркса и Макса Вебера, Витфогел је утврдио да 
„...азијатским друштвом влада бирократско - деспотска држава”.30

У вријеме античке Грчке држава је формирана на темељима рас-
паднуте родовско - племенске и многобожачке структуре друштва 
условљене стварањем вишка производа и радне снаге и тиме иза зване 
подјеле на класе. У Риму држава је формирана као потреба да се спри-
јечи непрес тана борба између уског, издвојеног аристократског језгра 
познатог под именом populus romanusи широких слојева сиромашног, 
поробљеног и обесправљеног становништва. Када су Германи освоји-
ли римске територије они су се налазили у родовско племенском типу 
организације и државу коју су створили, било је из практичне потре-
бе да одрже и организују власт на тој територији. Ово се у теорији 
помиње каопримјер када су освајачи прихватили институције и орга-
низацију од поробљеног народа, а знамо да је у историји ситуација 
била најчешће обрнута. Код источних народа држава је имала форму 
ригидне деспотије у којој је владар (деспот) располагао територијом, 
добрима и становништвом и одлучивао о њима по властитој вољи. 
Владар је ту само трансформисана улога старјешине породице, рода 
или племена. Ови примјери показују да је на том степену историјског 
развоја држава поистовјећивана са друштвом, са малим назнакама 
њеног издвајања у посебну институцију различиту од друштва.31

На другој страни су схватања по којима држава у модерном сми-
слу те ријечи уопште није тако стара творевина као што се то обично 
мисли. Констатујући да су модерна истраживања у политичкој исто-
рији довела у питање уобичајене представе о држави као прастарој 
творевини, Хаген Шулце каже: „Ми смо тек прије кратког времена
сазнали да су државе у европској историји прилично нова појава”.32

По тим схватањима, која данас преовлађују у политичкој науци, мо-

30 Павловић В., исто, стр. 16-17.
31 Шијаковић И., исто, стр. 132.
32 Павловић В., исто, стр. 17.



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

64

дерна држава настала је у вријеме позне ренесансе, дакле прије око 
пет вјекова.

Насупрот племенском, крвносродничком (гентилном) типу орга-
низације државе, модерна држава почива на принципу територијалне 
организације и јавне власти. То је фундаментална новина која је усло-
вила промјену природе, типа и облика државе, политичке власти и 
друштвене заједнице на прелазу из средњовјековног у модерно доба. 
У XV вијеку Европа је била подјељена на око пет стотина потпуно или 
дјелимично независних територијалних и политичких цјелина (кра-
љевстава, војводстава, кнежевина, аутономних и полу-аутономних 
градова и других ситних аутономних дијелова) чије су границе биле 
недефинисане, надлежности и права испреплетене а власт зависила 
од снаге и утицаја локалног владара. Католичка црква је настојала да 
наметне свој принцип обједињавања тих политичких и територијал-
них субјеката у јединствену хришћанску заједницу али се сукобљава-
ла са локалним владарима. У таквим услови ма сукоби су били чести и 
привреда није могла да се развија. Економија се састојала од два битна 
облика, пољопривредне феудалне структуре у селима и трговине и 
ману фактуре у градовима. Почетком XX вјека мрежа политичких и 
територијалних јединица је сведена на двадесет пет, док је почетком 
XXI вијека уочљива тенденција за стварањем једне „мегадржавне” 
цјелине на простору Европе.33

3.2. Заштита, одбрана и безбједност као
основне функције државе

Појам функције може се схватити на више начина. Према првом, 
функција се схвата субјективно, као циљ, смисао или задатак који се 
поставља пред државу. У објективном смислу, функција се схвата као 
улога државе у друштву или дејство које производи улога државе, без 
обзира на циљ и задатак који се постављају држави. С обзиром да је 
могуће знатно не поклапање између циљева и задатака и њиховог 
остварења, субјективних намјера и дејства државе у друштву, боље је 
33 Шијаковић И., исто, стр. 133.



65

Заштита, одбрана и безбједност као функције државе

да се функција схвати у објективном смислу, као улога и дејство држа-
ве у друштву. Функција државе не може се свести на дјелатности које 
држава обавља. Држава обавља различите конкретне дјелатности: 
војну, полицијску, економску, културну, итд. Свака дјелатност оства-
рује једну конкретну улогу и дејство у друштву. Питање о функцији 
државе своди се, у ствари, на питање да ли многобројне и различите 
дјелатности које држава обавља имају неки заједнички именитељ, да 
ли се све државне дјелатности могу свести на једну глобално одређену 
улогу коју држава врши у друштву. У вези са овим поставља се и пи-
тање да ли држава има једну јединствену, макар веома широко и гло-
бално одређену функцију или обавља више различитих функција. По 
једном гледишту функција државе је јединствена без обзира на разли-
чите под-функције које држава остварује својим различитим дјелат-
ностима. По овом гледишту све различите дјелатности које држава 
обавља и различите улоге и дејства која држава врши у овим дјелатно-
стима, могу се свести на једну јединствену глобално одређену улогу 
државе у друштву. Ово гледиште назива се синтетичким.

Насупрот овом постоји аналитичко гледиште, које полази од тога 
да држава има више различитих функција које су везане за различите 
дјелатности које она обавља. Прво гледиште почива на генерализаци-
ји и апстраховању конкретних функција и дјелатности и у основи је 
теоријско, а друго, више практично, емпиријско и аналитичко. По-
стоје два главна гледишта о карактеру државне функције. Оба полазе 
од синтетичке дефиниције функције. По једном функција државе је 
опште-друштвеног карактера, држава врши функцију која је од оп-
штег интереса, по другом функција државе има партикуларни карак-
тер. Држава је у функцији задовољавања партикуларних интереса до-
минантних група. Двије најважније варијанте другог гледишта су кла-
сна теорија (при чему се власт може схватити као економска или по-
литичка класа) и теорија елите по којој се држава налази у функцији 
једне политичке елите или савеза различитих елита.

Класично аналитичко гледиште истиче постојање двије основне 
функције државе - спољне и унутрашње функције. При томе се спољ-
на функција схвата превасходно као војна функција, мада је у њу 
укључена и спољнополитичка функција. Унутрашња функција подра-
зумијева заштиту поретка, заштиту појединца и његове безбједности 
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унутар државе. Имајући у виду напријед наведено може се констато-
вати да је функција државе формулисање, наметање и очување одре-
ђеног друштвеног поретка помоћу политичких средстава, а прије све-
га, права, идеологије и физичке принуде (духовне и физичке домина-
ције). Конкретна формулација функције државе зависи и од тога да 
ли се она одређује у односу на друштво као цјелину или у односу на 
индивидуу, односе индивидуе са цјелином и индивидуалне интерак-
ције. Дефиниција функције државе такође се разликује зависно од 
тога да ли се у њој наглашавају социолошки, антрополошки или фи-
лозофски аспекти. Са социолошко-политичког и правног аспекта нај-
значајније су двије традиционалне дефиниције функције. „Према пр-
вој која потиче од Канта, функција државе је да омогући коегзистен-
цију појединих интереса посредством правила која треба да преду-
преде, смање и ублаже сукобе. Према другој дефиницији функција 
државе је усмјеравање различитих интереса према једном заједнич-
ком циљу посредством императивних и рестриктивних правила. 
Прва дефиниција више одговара дјелатности државе у области при-
ватних односа појединаца и група (у области приватног права), а дру-
га дјелатностима државе у области политике (јавног права).

На најопштијем нивоу функција државе може се одредити као по-
литичка функција која обухвата дјелатности политичког конституи-
сања и политичке репродукције друштва, интегрисања друштва, ре-
гулисања друштвених односа и друштвених сукоба, дистрибуције 
права дужности и добара у друштву, усмјеравања друштва. Овим 
функцијама остварују се друштвене вриједности мира, реда, сигурно-
сти, поретка, правичности, дјелотворности, економичности и цјелис-
ходности. Генералну политичку функцију државе могуће је класифи-
ковати на под-функције према критеријуму друштвене вриједности 
која се остварује одређеном дјелатношћу. Оваква класификација ти-
пична је за старију науку нарочито за политичку филозофију и прав-
ну науку.”34 С обзиром на сложеност и богатство политичке дјелатно-
сти, при дефинисању функције државе није могуће обезбиједити пре-
цизност дефиниције. Овакав карактер политичке дјелатности онемо-
гућава давање једнозначних дефиниција које би се исцрпиле набраја-
њем одређеног броја појмова. Појмови и атрибути којима се одређује
34 Лукић Р. и Живковић др. М., Увод у право - прво издање, Савремена администра-

ција, Београд, 1995. стр. 148-149.
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политичка дјелатност, међусобно се прожимају и надопуњују, што 
условљава конвенционалан и донекле произвољан карактер сваке де-
финиције. Стога се код овог проблема треба више бавити суштином, 
а мање чисто појмовном анализом. Уопштавајући појам државне 
функције, може се констатовати да она подразумијева најопштији 
ефекат дјеловања државе на друштво, онај у коме се сажима цјелокуп-
на државна дјелатност у односу на цјелокупно друштво.35 Академик 
Лукић утврђује разлику између функције државе и дјелатности држа-
ве, при чему се функција врши путем државне дјелатности. Функција 
се јавља као циљ, а дјелатност као средство за његово остваривање. 
Држава има само једну функцију усмјеравање друштва, па сходно 
томе истиче да је државна политичка функција усмјеравање друштве-
ног развоја у одређеном правцу и то на тај начин да се њеној дјелатно-
сти поставља као циљ да доведе друштво у предвиђено стање или да 
допринесе да оно дође у то стање. У модерној држави, организација 
власти изведена је углавном по начелу подјеле власти. Најпростије 
формулисано, то начело значи да за три основне функције државне 
власти треба употријебити различите органе: онај који издаје закон, 
не треба у исто вријеме да суди и управља и обрнуто. Свака функција 
мора имати своје особене органе, не смију се све сјединити у рукама 
истог човјека или истог тијела.

Три основне функције државне власти, законодавна, управна и 
судска, називају се обично трима властима, и зато се и њихово раз-
двајање назива подјелом власти. Овај израз је необичан, јер наводи 
човјека на мисао да подјела власти значи диобу државне власти. Др-
жавна је власт једна и недјељива, ма колико се њене функције дифе-
ренцирале једна од друге, то остају функције једне исте власти, кроз 
њих се изражава и остварује једна иста државна воља. Када би подјела 
власти била диоба државне власти, свака би функција за себе пред-
стављала једну државну власт, свака би била засебна правна личност, 
и умјесто три самостално организоване државне функције, имали би-
смо једну стару државу подијељену на три нове. Диоба власти, дакле, 
није диоба власти, него диоба функција.36 Наведена теоријска мишље-

35 Више о државној функцији у: Лукић Р., Политичка теорија државе, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 1979. године.

36 Више о подјели власти види у: Јовановић С., Држава, књига друга, Издавачко и 
књижарско предузеће Геца Кон, Београд, 1936. године.
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ња иако нису идентична служе за лакше разумијевање појмова којима 
се бави теорија безбједности модерне државе, јер она још не распола-
же теоријски развијеним ставовима.

У историји, државе су шириле или смањивале своје функције, 
што је зависило од многих фактора. За одређивање државних функ-
ција најопштије прихваћено гледиште јесте оно које функције државе 
дијели на двије групе:

– класичне (војска, јавни поредак, заштита, спољна политика, 
финансије, законодавство),

– друштвене (привреда, култура и слично).

Држава има заштитну, одбрамбену и безбједносну функцију од 
свог настанка, без обзира на то да ли је схватамо као самосталну 
функцију или као дио јединствене функције државе. Кроз историју се 
заштита, одбрана и безбједност државе остваривала различитим 
облицима мада се њена суштина и циљ нису мијењали.

Подјела рада и појава вишка вриједности, условиле су изградњу 
безбједносних механизама који би се преко државе остваривали кроз 
њену безбједносну функцију. Она се дуго времена остваривала дјелат-
ношћу државних органа. Војска, као и полиција су кроз вијекове нај-
дуже били задужени за остваривање заштите, одбране и безбједности 
државе, односно друштва. Каснијим развојем државе, односно њених 
државних органа, неки задаци заштитног, одбрамбеног и безбједно-
сног карактера, које су раније имале војска и полиција повјеравају се 
већем броју субјеката, односно другим државним органима (иностра-
ни послови, правосуђе, царине, финансије, инспекције и сл.).

Данас је диференцијација у заштитној, одбрамбеној и безбједно-
сној функцији државе достигла такав степен да се ова дјелатност, 
осим војске и полиције, у свим модерним државама остварује преко 
државних органа: судова, тужилаштава, инспекција, царине, кон-
тролно-надзорних органа итд. Вршећи послове у оквирима својих на-
длежности које су прописане правом, сваки од њих доприноси спољ-
ној одбрани, безбједности и заштити уставног уређења у сопственој 
држави, као и економских, политичких и других односа у друштву. У 
том смислу, да би се интегрисао, осмислио и појачао укупан утицај 
заштитне, одбрамбене иј безбједносне функције, као и да би заштит-
на, одбрамбена и безбједносна компонента била систематизована у 
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засебну цјелину, успоставља се уређен систем - систем безбједности 
модерне државе и то према научном дискурсу заштита+одбрана=бе-
збједност, а дефендологија је нова парадигма која обједињује заштиту, 
одбрану и безбједност. Она тежи интегрисаној парадигми, која би 
представљала синтезу микро и макро теоријског приступа заштити, 
одбрани и безбједности. Посматрајући заштитну, одбрамбену и бе-
збједносну функцију државе кроз раније наведен систем теорије др-
жаве, по коме држава има само једну функцију, логично је да заступ-
ници овог мишљења сматрају да не постоји самостална функција за-
штите, одбране и безбједности. У складу с тим, заштита, одбрана и 
безбједност се може дефинисати као једна од дјелатности. Уз њих се 
још наводе привредне, културне и друге дјелатности.

Дјелатност заштите, одбране и безбједности остварује се обавља-
њем низа појединачних радњи и активности разних државних органа 
или других субјеката који на овај или онај начин у њој учествују.

У теорији постоје и друга мишљења која кроз научни дискурс за-
штита+одбрана=безбједност, безбједност посматрају као функцију. 
„Као функција - безбједност је нераздвојни атрибут државе и подра-
зумијева вршење послова безбједности, због заштите одређених ври-
једности без обзира на друштвено уређење, политички систем и облик 
власти. Функција безбједности и организација безбједности чине си-
стем безбједности.”37 Слично томе и други аутори за појам безбједно-
сти везују израз функција, при чему је схватају у ужем значењу и то 
као дио основне функције државе.

У уставним рјешењима и неким другим правним актима државе 
предвиђене су сљедеће функције државе:

– обезбјеђење и заштита државног суверенитета,
– обезбјеђење и заштита независности и територијалне цјело-

купности,
– вођење међународне политике и међународних односа,
– остваривање и заштита основних слобода и права грађана.

Наведене функције сматрају се основом за постојање модерних 
држава и спадају у групу минималних права сваке државне заједнице.

У том смислу постојање заштитне, одбрамбене и безбједносне 
функције државе има два облика дјеловања:
37 Ковачевић С., Основи система, ДСЗ, ВШУП, Београд, 1980. стр. 14.
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– превентивно, гдје она својим постојањем представља инстру-
мент одвраћања од свих изазова, ризика и пријетњи, дакле од 
свих извора и облика угрожавања и

– репресивно – отклањањем узрока угрожавања и елиминиса-
њем њихових носилаца путем силе на правно дозвољен начин.

Из напријед наведених објашњења може се констатовати да функ-
ција заштите, одбране и безбједности модерне државе подразумијева 
скуп мјера и активности на заштити и одбрани основних људских пра-
ва и слобода, интегритета и суверенитета државе те јавног поретка.

3.3. Дефендологија - нова парадигма која
обједињује заштиту, одбрану и безбједност

Научни дискурс, око којег су сагласни већина теоретичара38 из ове 
области тумачи да је заштита + одбрана = безбједност. Полази се од 
става да су заштита, одбрана и безбједност три међусобно комплемен-
тарне функције, да се тешко могу разграничити, мада се међусобно 
прожимају, и да сви друштвени субјекти као субјекти заштите, одбра-
не и безбједности у себи сједињују и једну и другу функцију. Синтетич-
ки приступ је ургентнији и комплекснији, тим прије што се заштита, 
одбрана и безбједност морају развијати у оквиру јединственог теориј-
ско-доктринарног и организацијског контекста. Тек када се теоријски, 
доктринарно и емиријски осигура јединствени приступ настаће по-
треба, у некој другој прилици, да се ови аспекти посебно истраже.

Заштита, одбрана и безбједност су интегралне функције и актив-
ности свих субјеката државе (конвенционалних и неконвенционал-

38 Више о овој теми у књизи уважених аутора др Мићо Стојановић и мр Драго 
Бранковић, Теоријски аспекти одбране и заштите, Универзитет у Бањој Луци, 
Бања Лука, 1992, стр. 8-14. Аутори су у ратном периоду на просторима Босне и 
Херцеговине 1992. године на научном дискурсу заштита+одбрана=безбједност 
промовисали Дефендологију као нову научну парадигму која је научно поље, 
наставни предмет, а уже научне области су заштита, одбрана и безбједност које 
она методолошки обједињује у цјелину.
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них), што Дефендологија као парадигма потврђује, а за њихово схва-
тање треба познавати теорију и праксу организације и функције тих 
субјеката. Интердисциплинарни карактер предмета Дефендологија 
има позитиван утицај на изучавање других образовних садржаја с об-
зиром на то да се на првом мјесту у њему конкретизују и са актуелном 
животном праксом повезују многа правна, социолошка, политиколо-
шка, природна и техничка сазнања уже и шире друштвене средине.

Појам парадигме у науку је увео Томас Кун, седамдесетих година 
двадесетог вијека да би објаснио развој и прогрес у науци. Главну уло-
гу у генерисању научних револуција Кун је намијенио улози парадиг-
ме, као владајуће теорије највишег обима која на нов начин дефинише 
законе структуре и динамике у одређеној области научног сазнања, а 
то сагласни су угледни научници и теоретичари Дефендологија као 
наука о заштити, одбрани и безбједности јесте.

Послије открића теорије Дефендологије, научници, који дијеле 
заједничку парадигматску субкултуру, дуго стварају у хоризонту ње-
них теоријско-методолошких могућности. То је вријеме нормалне на-
уке, када је нова парадигма помодна и доминантна као теоријско-ана-
литички образац и нико не сумња у њене сазнајне капацитете.

У ери кризе једне науке, као што је била одбрана и заштита, оп-
штенародна одбрана и друштвена самозаштита и сл., већина научни-
ка и даље ради и „корача” утабаним стазама, понашајући се доктри-
нарно у складу са владајућом парадигматском субкултуром. Међу-
тим, прије или касније најинвентивнији дио академске заједнице по-
чиње сумњати у постојећу стару парадигму (заштита, одбрана, бе-
збједност, општенародна одбрана и друштвена самозаштита), и упу-
ћује на потребу за трагањем за новим путевима сазнања. Ови истра-
живачи, које називамо пионирима у науци, временом откривају, тео-
ријски дефинишу нову парадигму, која логичко-теоријским и емпи-
ријским верификацијама бива призната као научни новум. Нова па-
радигма, као што је Дефендологија, из научних лабораторија преноси 
се у наставно-образовне погоне, постајући програмски садржај за 
едукацију хомоакадемикуса, односно она постаје дио нове научне 
субкултуре и научно-дисциплинарног профилисања у одређеној 
области научног сазнања и образовања.

Дефендологија је интегрисана парадигма којом се превладавају 
једностраности, како теоријских, тако методолошких приступа. По-
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треба је да се у радовима из генерације младих дефендолога дође до 
нових иновација и синтеза у друштвеним наукама. Нужно је велико 
отварање друштвених наука према природним и хуманистичким на-
укама, а посебно према савременој филозофији на путу изградње но-
вих синтеза, као што је Дефендологија. То је изазов и обавеза нових 
генерација и научника али и претпоставка даљег развоја и напретка 
науке уопште.

Насупрот миту о вредносно-неутралној заштити, одбрани и бе-
збједности и инструментализованој улози њихових носиоца, као про-
дужене руке владајућих снага друштвеног инжењеринга- у функцији 
statusа quo, многи научници у овом времену историје свеопштег беш-
чашћа и конформизма – када многи, насупрот научној етици, етици 
позива, радо пливају низ струју (под бијелом или жутом заставом- 
предаје и проституције своје савјести), својим богатим дијелом и ча-
сним интелектуалним ангажманом остављају примјер каква треба да 
буде улога интелектуалца у обнови хуманистичке науке и њене еман-
ципаторске функције у савремености.

Дефендологију као науку, теорију и истраживање треба схватити 
као средство разумијевања свијета и процјењивати их искључиво 
према томе колико су тачни, строги и релевантни у заштити, одбрани 
и безбједности. Све је више интердисциплинарних, мултидисципли-
нарних и трансдисциплинарних истраживачких подухвата, такође, у 
савременој теорији је све више текстова, радова, научних скупова по-
свећених изграђивању нових синтеза -. остваривању синергије при-
родних, друштвених и хуманистичких наука, науке и филозофије. Де-
фендологија је управо тај подухват.

Монистички поглед на свијет далеко је остао иза нас, као и дог-
матско чучање у сјенци једне парадигме. На дјелује експлозија и ек-
спанзија парадигми у свим областима научног сазнања. Треба афир-
мисати интегралистички приступ којим се жели превладати теориј-
ско методолошке крајности, деформације и противрјечности у разво-
ју Дефендологије. Дакле, Дефендологија тежи интегрисаној парадиг-
ми, која би представљала синтезу микро и макро теоријског приступа 
заштити, одбрани и безбједности. Оваква парадигма преовладала би 
једностраности класичних модела парадигми заштите, одбране и бе-
збједности.
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Да би се што објективније сагледао напред наведени научни дис-
курс посебну пажњу ћемо посветити појму сигурности, безбједности, 
одбране и заштите са аспеката битних за разумијевање наредних са-
држаја. Данас, ријечи сигурност и безбједност су у готово свим јези-
цима и културама диљем „свјетског шара”, ушле у употребу у великом 
броју веома различитих друштвених области, као што су политика, 
здравство, информатика, екологија, спорт, психологија, економија и 
финансије, архитектура итд. О њиховом изузетно великом значају и 
распрострањености најбоље говори податак да је она на интернету 
заступљенија од ријечи бог, мир, рат или политика39. У политичком 
дискурсу сигурност и безбједност заузима посебно, а по многим ауто-
рима данашњице можда чак и централно мјесто. Они који одлучују у 
политици, када желе да истакну егзистенцијални значај неког пробле-
ма и тако га поставе на врх дневног реда, кажу да је он значајан за 
националну, регионалну или глобалну безбједност. Такође, у поли-
тичким наукама, а посебно у науци о међународним односима, бе-
збједност представља један од кључних концепата. Често у свакоднев-
ном говору се врши поистовјећивање ова два појма те се због тога 
намеће потреба да у наредном дијелу нешто више кажемо о појму си-
гурности, а потом и о појму безбједности.

Сигурност је друштвена ситуација неког субјекта (индивидуал-
ног, групног или колективног одређених својстава и карактеристика) 
у којој су сви битни аспекти његовог друштвеног положаја и личног 
интегритета у нужној мјери заштићени од повреда и угрожавања. Њу 
карактерише свијест о својствима сигурности и начинима њиховог 
остваривања и систем субјеката, активности, средстава, надлежности 
и одговорности за фактичко остваривање.

Сигурност карактеришу још три веома значајна и утицајна свој-
ства: прво, то је веома висок степен еластичности, што омогућава да 
се сигурност мјери разним мјерилима и мјерама; друго својство је 
друштвено, које указује да сигурност зависи од дјеловања мноштва 
разноврсних фактора; и треће својство указује да су сфере и видови 
сигурности многи, а све сфере сигурности не морају да буду у сваком 

39 Претрага је извршена на енглеском језику у претраживачу Google, 3. октобра 
2011. године. Резултати о броју појављивања ових ријечи на мрежи су: безбјед-
ност (2.410 милиона пута), бог (око 289 милиона), мир (840 милиона), рат (509 
милиона) и политика (909 милиона).



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

74

моменту остварене у истој мјери. На примјер, материјална сигурност 
не мора бити остварена у истој мјери и у исто вријеме са моралном 
сигурношћу – са угледом одређеног субјеката. Полазећи од изложене 
дефиниције безбједности, у наредном дјелу покушаћемо да укажемо 
на разне компоненте дефиниције и радну дефиницију сигурности, 
облике и видове сигурности, сфере сигурности и мјере – нивое – сте-
пене сигурности, уз неопходну спецификацију социјалне сигурности 
и њене повезаности са друштвеним положајем.

Сигурност, према Клакхоновој антрополошкој концепцији40 спада 
у ред изворних људских потреба. Стога ми сигурност схватамо као 
друштвену појаву која се манифестује као лична, групна, колективна и 
као сигурност заједнице; као сложени систем фактичких друштвених 
чињеница, увјерења и вјеровања субјеката у трајно остваривање до-
стигнутог или још бољег друштвеног положаја; као резултат мноштва 
разноразних и друштвених и личних мјера које су ослонац и гарант да 
се положај субјекта у друштву неће прекомјерно и дисфункционално 
погоршати. Отуда, у друштву као заједници људи постоје системи оси-
гурања и заштите њиховог социјалног стања и сигурности.

Везујући социјалну сигурност за стабилну одрживост оствареног 
социјалног положаја или чак за његово побољшање, наметнули смо 
себи обавезу да разјаснимо однос између социјалног и друштвеног 
положаја, под условом да заиста постоје суштинске разлике између 
ова два појма. Према доступној литератури, као битне компоненте 
друштвеног положаја наводе се: (1) имовина и својина; (2) извори и 
обим прихода; (3) обим и карактеристике потрошње; (4) врста профе-
сије и занимање; (5) слободно вријеме; (6) друштвени углед; (7) дру-
штвену комуникацију; (8) утицај у сопственој породичној, локалној и 
широј друштвеној средини; (9) културне и цивилизацијске навике и 
могућности њиховог задовољења, као и (10) стварни степен задово-
љења и однос субјеката према свом степену задовољавања.41

Разматраном проблему могуће је прићи и са других полазишта. 
Међутим, набрајање конкретних питања као што су запослење, радно 

40 Авдагић М., Социјално–заштитне функције синдиката Босне и Херцеговине од
1990. године, Самостални синдикат запослених у пољопривреди, прехрамбеној и
духанској индустрији, водопривреди, угоститељству, туризму и трговини (ПП-
ДИВУТ) БиХ, Сарајево, 2005, стр. 4-6.

41 Термиз Џ., Теорија социјалног рада, Графит, Лукавац, 2001, стр. 35-45.
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мјесто, зарада, здравствено стање, породична ситуација, становање, 
друштвено напредовање, образовање и усавршавање, исхрана и оди-
јевање, итд. суштински су садржани у претходним исказима и крите-
ријумима, а и немају за сваког појединачног субјекта исту вриједност. 
Битно је имати на уму да је сигурност, као предмет разматрања, ну-
жно сагледати у двема улогама: а) у улози сегмента (дијела) социјалне 
политике, и б) у улози фактичког друштвеног положаја људи.

Поставља се питање који су то садржаји и облици друштвене си-
гурности као основе и оквира социјалне сигурности?

У тражењу одговора на ово питање, неопходно је истаћи да је 
људски живот у свим етапама развоја људског друштва пун неизвје-
сности чак и када је веома уређен и организован. Чак и концепт „дру-
штва благостања”42 није могао да искључи неизвјесности које произи-
лазе из мијењања друштвених потреба у сталном технолошком и на-
учном развоју, у еколошкој сфери, у кретању капитала и других доба-
ра, промјенама у психофизичким особинама људи и у сфери рада, као 
и у области морала.

Први сегмент разматрања несумњиво се односи на личну сигур-
ност човјека. Чиниоци те сигурности су: а) сигурност да неће бити 
повријеђен његов психофизички интегритет; б) сигурност да ће моћи 
да развија своје способности до задовољавајућег нивоа; ц) да ће у до-
тичном друштву моћи да испољи своје способности и оствареним ре-
зултатима обезбиједи одговарајући статус; д) сигурност да ће на осно-
ву оствареног статуса и сопственог ангажовања трајно моћи да ра-
звија своје потребе и да их задовољава; е) сигурност да ће током свог 
најактивнијег и најпродуктивнијег рада за живота моћи да обезбије-
ди основе за трајно задржавање оствареног статуса и задовољавање 
потреба и ф) да ће му, ако доспије у друштвене тешкоће друштво ука-
зати адекватну подршку и помоћ.43

42 Кочовић Д., Социјална политика, Удружење стручних радника социјалне за-
штите Републике Србије, Београд, 2000, стр. 128-135.

43 Авдагић М., Социјално–заштитне функције синдиката Босне и Херцеговине од
1990. године, Самостални синдикат запослених у пољопривреди, прехрамбеној и
духанској индустрији, водопривреди, угоститељству, туризму и трговини (ПП-
ДИВУТ) БиХ, Сарајево, 2005, стр. 9-14: „Задовољење људских и друштвених по-
треба је трајна, вјечита, нужна функција, јер без њиховог остварења нема оп-
станка ни појединца ни друштва.”
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Људи се управо у циљу савладавања одређених тешкоћа и обез-
бјеђивања од неизвијесности које су уграђене у његову природу, тр-
жиште добара и вриједности и развојност друштва удружују и орга-
низују и развијају разне облике и односе узајамности и солидарно-
сти.44 За сигурност појединаца потребна је сигурност група, заједни-
ца, организација – и сигурност да ће се и једни и други понашати на 
очекивани начин. Макс Вебер због тога и сматра да се понашање људи 
и њихови друштвени односи остварују понашањима на основу „оче-
кивања других”.

Степен доживотне сигурности појединца зависи од степена ствар-
не сигурности друштва, његове моћи да одговори очекивањима и не-
повредивости његових основа. Стога се сигурност и сматра битном 
сврхом друштва, а друштвена сигурност основом социјалне сигурно-
сти. Све ово се односи и на друштвене групе, заједнице, организације 
и државе. То је, може се рећи, суштински разлог све разноврсније са-
радње у међународним односима и за формирање међународних орга-
низација, успостављање међународних поредака и правила. При том, 
ми не предвиђамо да у међународним односима и, нарочито, међудр-
жавним односима, интерес и моћ не губе улогу и утицај, као што не 
губе улогу себичност, личне потребе и интереси и конкуренција у њи-
ховом задовољавању. Међутим, сам садржај сигурности нужно је по-
везан и опредмећен реалистичном вјероватноћом стабилности задо-
вољавања потреба на дуги рок односно док те потребе постоје.

Могло би се рећи да постоје три основна облика друштвене сигур-
ности (друштвена сигурност је обухватнији појам од социјалне сигур-
ности, те обухвата и њу) на међународном (међудржавном), држав-
ном и локалном нивоу.

На међународном нивоу:
– међународни систем вриједности;
– међународне институције и поредак,
– међународне организације.

Све то је, на разне начине, обухваћено Организацијом Уједиње-
них нација.

44 Кочовић Д., Социјална политика, Удружење стручних радника социјалне за-
штите Републике Србије, Београд, 2000, стр. 43-46.
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На државном нивоу, то су: (1) сложени систем вриједности који 
повезује и прожима локалне, националне, конфесионалне, традицио-
налне, класне, итд. вриједности у цјелину доминантних признатих 
вриједности, с једне стране и међународни систем вриједности с дру-
ге стране. Можда би се у том смислу, уз одређено поједностављивање, 
могло говорити о „глобализацији” система вриједности у појединач-
ним земљама; (2) држава са својом влашћу, поретком и институција-
ма укључујући и институције осигурања, институције безбиједности 
и институције социјалног рада; (3) систем државних (владиних) и не-
владиних организација разних циљева и сврха, разних карактеристи-
ка и друштвених моћи и опсега дјеловања; (4) локалне заједнице са 
традиционалним правилима и понашањима, те неформалним спон-
таним облицима остваривања сигурности (кроз породичне и срод-
ничке односе, сусједску сарадњу, обичаје као што су: брига о породи-
цама погинулих припадника система заштите, одбране и безбједно-
сти, моба, добровољни самодопринос, итд.).

Сваки од поменута три облика на сваком од наведених нивоа, 
може се даље развити и продубљеније и детаљније разрадити, за чим 
овдје нећемо тежити. Неспорно је да је могуће до детаља разрадити, 
на примјер, одредбе обичајног права, локалне регулативе, државног и 
међународног права које се односе на сигурност људи, нарочито у 
оружаним сукобима, али бисмо за наше разматрање могли користити 
само сазнање да је сигурност у центру пажње свих познатих норма-
тивних система.

Изложеним сазнањима још није доказано да наведени оквири ис-
кључиво обезбјеђују сигурност и да потпуно отклањају, онемогућава-
ју угрожавање. Напротив, многе интерпретације сигурности,45 наро-
чито у односима моћнијих и мање моћних, сопствену сигурност схва-
тају и практикују као сигурност у одржању надмоћи и своју сигурност 
на смањеној и зависној сигурности других.

У свим познатим порецима на свим нивоима сигурност је прои-
звод политичке, економске, идејне, итд. борбе и резултат те борбе и 
сложен однос међузависности сигурности разних субјеката у разним 

45 Авдагић М., Социјално–заштитне функције синдиката Босне и Херцеговине од
1990. године, Самостални синдикат запослених у пољопривреди, прехрамбеној и
духанској индустрији, водопривреди, угоститељству, туризму и трговини (ПП-
ДИВУТ) БиХ, Сарајево, 2005, стр. 20.
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областима живота. То се јасно види на примјеру послодаваца и најам-
них радника. Док послодавац процијењује да му је текући пословни 
успјех обезбијеђен и да му је перспектива сигурна, отварају се нова 
радна мјеста, зараде радника удовољавају задовољавању њихових 
битних потреба, средства за рад се осавремењују и услови рада по-
бољшавају – а фондови и материјално-финансијске могућности зајед-
нице расту што повољно дјелује на све сфере живота.

Дакле, сигурност послодавца, његовог капитала, профита, по-
словне перспективе, у начелу се позитивно одражава на сигурност 
радника запослених код тог послодавца. У тој ситуацији и радници 
могу да предузимају одговарајуће мјере за обезбјеђивање сопствене 
сигурности као трајне и мјере смањења зависности од конкретног по-
слодавца. Сходно томе, друштвена сигурност – стабилан друштвени 
оквир и основ развоја, заштите, одбране и безбједности, обезбеђива-
ње услова, актуелне ситуације и перспективе, реална је база за оства-
ривање социјалне сигурности.

Шта су садржаји и облици социјалне сигурност као специфичног 
облика друштвене сигурности?

Општа дефиниција социјалне сигурности упућује нас на разлико-
вање ширег и ужег појма социјалне сигурности, као и на разликовање 
бар три друштвене групе:

– група која није друштвеном ситуацијом стварно угрожена, а 
вјероватноћа да њен друштвени положај, остваривање интере-
са и задовољавање (развијених културно-цивилизацијских) 
потреба бити у догледној перспективи минимална;

– група која је потенцијално угрожена – вјероватноћа да ће њен 
положај, интереси и задовољавање стандардних потреба бити 
угрожена између могућег и извијесног;

– група чији је социјални положај већ угрожен и који доспијевају 
у стање „социјалне потребе”. Управо ова трећа друштвена гру-
па је централна тачка нашег разматрања.

Социјална политика је политика задовољавања (цивилизациј-
ских) потреба појединаца као основа и чинилаца сваке групе, заједни-
це, организације. Међутим, појединац није усамљен и изолован, те га 
је неопходно, упркос савременим кретањима, посматрати са породи-
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цом и ширим кругом сродника (фамилијом) са којима је интересно и 
материјално повезан.

Социјалну сигурност схватамо системом осјећања, вјеровања и 
увјерења субјекта да ће он моћи својом активношћу (циљном, сврсис-
ходном – радом, ангажовањем), у складу са својим способностима 
стабилно и трајно да задовољава своје стандардне потребе, као и да ће 
му у ситуацијама које карактеришу привремене или трајне тешкоће 
услиједити одговарајућа помоћ и подршка.

Саставни дио социјалне сигурности су, дакле: а) расположива, 
стечена и очувана средства материјално-финансијске природе (уште-
де у разним облицима, на примјер, улог - депозит у банци, уложен 
новац, вриједне покретности, вриједне некретнине, и слично); б) сте-
чен углед и поштовање у окружењу; ц) очувано здравље, виталност и 
радна способност; д) образованост, стручна и професионална, дру-
штвено цијењена и тражена); е) информисаност и комуникативност 
(„познавање правих људи”, „пријатељства са утицајима”, „завичајне 
везе”, итд.).

Овим, претежно друштвеним компонентама социјалне сигурно-
сти, посебно треба додати и двије веома значајне природне компонен-
те: прво, старост која неизбјежно дјелује на психофизичка својства, а 
нарочито је негативно њено дејство у областима рада у којима је ну-
жна физичка снага, издржљивост, отпорност, хитрина, итд. Бављење 
одређеним занимањима у разним сферама у савременим условима 
ограничено је одређеним прописима; друго, то је пол за који су везани 
разни спојеви природних и друштвених улога, временски одређених, 
које су друштвено нужне, али на сигурност положаја дјелују против-
рјечно.

У уређеном, организационом и институционализованом дру-
штву, какво је савремено, још су два битна друштвена чиниоца соци-
јалне сигурности. То су, прво, право на облике друштвене и социјалне 
помоћи, право и обавеза да се користе одређене институције и дру-
штвени и правни институти; друго, то су важећи друштвени узуси 
који обавезују. У њих убрајамо и моралне поставке о милосрђу, суо-
сјећању, праведности, итд. и религијске поуке усмјерене на јачање 
унутрашње кохезије.

Посебна сфера социјалне сигурности, до сада недовољно истра-
жена, је ментална сигурност. Ова ментална компонента сигурности је 
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важна и због битних разлика између оних који су привремено у ситу-
ацији оптерећеној тешкоћама (на примјер, болесни, али се предвиђа 
брзо оздрављење и потпун опоравак, привремено у рђавим условима 
становања, привремено без трајног запослења у сопственој струци, 
итд.), дакле оних који сами рјешавају проблеме без или уз привремену 
помоћ.

Ријеч безбједност спада у апстрактне, више значењске ријечи. 
Она, углавном, изражава одређено стање, осјећање, услове или окру-
жење у коме се неко или нешто налази, односно егзистира. Према ри-
јечнику српског књижевног језика, ријеч безбједност означава стање 
оног који је безбједан, оно што је безбједно: „Безбједан је онај који је 
осигуран од опасности, заштићен, који се осјећа обезбијеђен, сигу-
ран”. Велики Оксфорд ријечник енглеског језика нуди дванаест тума-
чења ријечи безбједност (енгл. security, фран. securite), од којих су че-
тири релевантна у контексту нашег научног дискурса: (1) услови у 
којима неко, нешто, бива заштићено или не изложено опасности, бе-
збједно; (2) слобода од сумње; поуздање; осигурање; извјесност; си-
гурност; добро заснована поузданост; (3) чврст квалитет сигурности 
или оданости, стабилност, сталност и (4) нешто што се обезбјеђује 
или чини безбједним; заштита, чување; одбрана”. Дакле, ријеч бе-
збједност не означава неку физички јасну именицу већ подразумијева 
перцепцију одређеног стања и принципа на основу којих се ствари 
формулишу, најчешће као дио теорија у тумачењу односа (нпр. међу-
народних односа) као и услов очувања сваке вриједности, укључујући 
национални (државни) и друге друштвене идентитете.

Поред значења, неопходно је одредити њен појам и садржај рије-
чи безбједност. Бављење питањем безбједности дуго времена била је 
привилегија само одређених друштвених и научних слојева. Међу-
тим, посљедњих деценија, како објашњава проф. др Драган Р. Симић, 
измијењена природа савремених изазова и пријетњи, довела је до 
промјена и ширења у промишљању појма безбједност, а заузимање за 
ово питање оправдано је омогућено свима „...који осјећају и мисле да 
их се она дотичу”46. У многим срединама, при институтима, катедра-
ма и читавим универзитетима, изучавање безбједности је већ устано-

46 Симић Р. Д., Наука о безбједности, Јавно предузеће Службени лист СРЈ Београд, 
Београд 2002., стр. 21.
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вљено као Наука о безбједности.”47 Међутим, и поред тако велике на-
учне и опште друштвене посвећености овом појму, још увијек не по-
стоји цјеловита, опште прихваћена дефиниција појма безбједности. 
Већина научника се слаже у једном, да је дефинисање појма безбједно-
сти одувијек, а посебно у условима савремених изазова, ризика и при-
јетњи, веома отежано. Зато наилазимо на бројне и различите присту-
пе дефинисања и тумачења овог појма.

У енциклопедијским дефиницијама, значење појма безбједност је, 
углавном, везано за аспект тумачења - посматрања, најчешће за за-
штитну функцију, за одређене радње и активности, за филозофска, 
политичка или слична гледишта у тумачењу стања и статуса угроже-
ности одређених вриједности. Према Војном лексикону, у односу на 
суштину и стварно значење, безбједност се може у суштини дефини-
сати као стање, организација и функција: ...”Kао стање, безбједност 
представља заштићеност неког добра, вриједности, тековине, дру-
штва. У политичко-безбједносном смислу обухвата цјелокупну за-
штићеност државе од свих видова спољних и унутрашњих пријетњи 
и других штетних дјелатности и утицаја. Као механизам заштите, бе-
збједност има различите облике организационих форми, заснованих 
и регулисаних уставним и другим законским актима или одлукама 
политичке власти. Као функција, безбједност је нераздвојни атрибут 
државе, без обзира на карактер њеног уређења, политички систем 
или облик власти.”48

Војна енциклопедија појам безбједност дефинише као „стање у 
коме су лица, објекти или радње осигурани низом активних мјера. 
Појам безбједности обухвата и организацију преко које се она пости-
же. Држава је објект заштите државне безбједности, а грађани, њихо-
ва имовина и јавни ред су објекти јавне безбједности.” Нешто друга-
чија дефиниција појма безбједности наводи се у Малој политичкој 
енциклопедији, а она гласи: „Безбједност у најширем политичко - 
правном смислу обухвата мјере и активности чувања и заштите од 
угрожавања независности и интегритета једне земље (државе, нације) 
и унутрашњег уставног и правног претка.”49 У првом случају се гово-
ри о спољној, а у другом случају о унутрашњој безбједности. Према 
47 Симић Р. Д., исто, стр. 22.
48 Група аутора, Војни лексикон, Војна штампарија, Сплит, 1983., стр. 183.
49 Детаљније видјети у Мала политичка енциклопедија, Просвета, Београд, 1981.
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објекту заштите разликују се: а) државна безбједност; б) јавна безбјед-
ност; ц) колективна безбједност; д) лична и имовинска безбједност.

Више истакнутих домаћих аутора бавило се проблемом одређи-
вања појма безбједности. Међу домаћим ауторима, нпр. проф. др Љу-
бомир Стајић сматра да је, без обзира како схватали суштину безбјед-
ности (као одређено стање, организацију, функцију, систем, или пак 
све заједно), врло тешко открити и дефинисати активности које бе-
збједност захтијева и које нам се намећу у њеном очувању. Тешкоће 
при одређивању овог појма, по њему, нарочито причињава разновр-
сност и распрострањеност појмова за које се безбједност везује (поје-
динац, колектив, држава, нација, регион, свијет, политика, територи-
ја, војска, економија, животна средина итд.). У том смислу, он закљу-
чује, „безбједност је егзактна чињеница утемељена на сазнању које се 
може пратити и дијелом израчунавати, а обухвата све животне дјелат-
ности”.50 Проф. др Војин Димитријевић истиче да је безбједност 
„објективно стање, субјективно осјећање или увјерење”. Овај став су 
прихватили и велики број других теоретичара, међутим, овакво одре-
ђење мора подразумијевати природу пријетњи, као и објекат односно 
субјекте безбједности, што у условима савремених изазова и пријет-
њи није случај.

Неки домаћи аутори, нпр. Смиља Аврамов и Митар Ковач, наро-
чито истичу промјенљиву природу појма безбједности, а теоријске 
приступе и практичне моделе безбједности везују за развој друштве-
ног поретка и за односе у међународној заједници. Смиља Аврамов 
сматра да, иако одбрана од спољњег напада остаје централни проблем, 
пракса недвосмислено показује да постоји могућност угрожавања др-
жава унутрашњим потресима (економским и социјалним), нарочито у 
заједницама које немају изграђен идентитет и социјалну кохезију. Због 
тога се, истиче она, у науци прави разлика између појмова безбједност 
државе и безбједност друштва. Други ниво приступа одређењу појма 
безбједности је подјела на наднационалну и међународну безбједност. 
То је значајно, како она закључује, да се држава „...у свим аспектима 
јавља као кључни чинилац безбједности”. На сличне проблеме указује 
и Митар Ковач кад тврди да је, у односу на некадашњу перцепцију бе-

50 Димитријевић В., Појам безбедности у међународним односима, Савез удружења
правника Југославије, Београд, 1973., стр. 45.
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збједности, по којој је она била брига првенствено државног и војног 
сектора, њено значење данас много шире, јер се под њим подразумије-
ва „...жељено стање система које се постиже елиминисањем пријетњи 
и ризика који долазе из и изван система”51.

У страној литератури, традиционалне теорије међународних од-
носа и безбједности, нарочито реалистичке, појам безбједности пр-
венствено везују за националну безбједност. Тако на примјер, Нелсон 
Данијел националну безбједност сматра основним оквиром сваке 
друге безбједности и дефинише је односом између државних капаци-
тета, тј. равномјерним односом између опасности и капацитета, који 
пружа потенцијалне услове за мир и просперитет. За разлику од Нел-
сона, Џорџ Кенан, наводи став по коме национална безбједност тежи 
очувању физичке нетакнутости националног живота, а А. Хеведи на-
ционалну безбједност одређује као дјелатност националних држава 
којом оне, у складу са својим друштвеним могућностима у садашњо-
сти и будућности, узимајући у обзир глобалне промјене и развој, 
штите властити идентитет, опстанак и интересе. У савременој теори-
ји, чији је предмет изучавања безбједност, често се наводи став А. 
Волферса по коме је безбједност у објективном погледу, одсуство 
пријетњи усвојеним вриједностима, а у субјективном погледу, значи 
одсуство страха да ће те вриједности бити нападнуте.

Група познатих представника либералистичких теорија, нпр. Р. 
Којен, Џ. Нај и П. Бауман као и више њихових сљедбеника, иако не 
оспоравају значај националне безбједности, у исту раван стављају и 
појединачну, групну, регионалну, међународну и глобалну безбјед-
ност. Указујући на значај међународне сарадње кроз мултилатерал-
не облике и институционално удруживање, као најдјелотворнијег 
начина за превазилажење насилних сукоба у односима народа и др-
жава, ова група аутора нарочито истиче да у остваривању безбјед-
ности једнаку улогу имају државни и недржавни субјекти, док је ко-
лективна безбједност, у теорији и савременој стварности, најпри-
сутнији концепт и модел. Заговорници критичких (алтернативних)
приступа, који обухватају схватања постмарксизма, феминизма, 
мировних студија и постмодернизма, умјесто државе, као референт-

51 Детаљније видјети у Ковач М., Стратегијска и доктринарна документа нацио-
налне безбедности, Свет књиге, Београд, 2003.
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не објекте безбједности означавају друштвене групе и појединце са
изразито наглашеном улогом недржавних субјеката и не војних видо-
ва безбједности.

Упркос разликама које постоје између појединих аутора или њи-
хових група у погледу приступа безбједности, сви дијеле заједнички 
став да је међународна безбједност, на крају двадесетог вијека, претр-
пјела значајне промјене у правцу јачања сарадње у безбједности, и да 
такав приступ нуди веће шансе за мир у будућности. Најкомплетнији 
приступ савременим теоријама безбједности изложен је у књизи „На-
ука о безбедности – савремени приступ безбедности” проф. др Драга-
на Р. Симића. У њој су, јасно и систематизовано изнијети ставови о 
појму безбједности на којима се данас заснивају главни теоријски 
правци и практични модели безбједности. Аутор објашњава да тра-
диционалне политичке теорије сврставају безбједности у основне ка-
тегорије друштвених појава. Значај и садржај безбједности еволуира-
ло је у складу са релевантним друштвеним промјенама.

Дубоке геостратегијске промјене, које су настале као посљедица 
нестанка биполарног свијета, довеле су до преобликовања глобалне 
безбједносне структуре. Истовремено је дошло и до битних промјена 
природе безбједносних изазова. Традиционални (војни) ризици и 
пријетње су редуковани, али је у порасту број тзв. не војних ризика и 
пријетњи. То је довело и до промјене традиционалних промишљања 
значења, садржаја и обима појма безбједности. Главне промјене при-
ступу безбједности одвијају се на неколико праваца, и то: (1) од др-
жавне (националне), према глобалној, регионалној и појединачној 
безбједности. Безбједност појединца (грађанина) све више постаје ре-
ферентни показатељ безбједности и укупног стања државе; (2) од бе-
збједносног надметања према јачању повјерења и ширењу сарадње у 
безбједности; (3) од претежно војних средстава за очување безбједно-
сти према не војним (цивилним) средствима и способностима. Војна 
моћ једне државе није више кључно мјерило њене безбједности, јер 
безбједност све више зависи од економских, социјалних, политичких, 
демографских, културних, етичких и других способности једног дру-
штва (нације); (4) од заштите територије и суверенитета према за-
штити демократских вриједности и слично.

Да би удовољили научном дискурсу Дефендологије у наредном 
дијелу рада, без претензија да се упуштамо у детаљна разматрања
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појма одбране као интегрисаној парадигми која обједињује заштиту, 
одбрану и безбједност, даље ће фокус бити на дефинисању појмова 
одбрана и заштита, са аспекта који је неопходан да би предмет Де-
фендологије био што разумљивији будућим читаоцима и корисни-
цима ове књиге. У савременој теорији појам одбрана се уопштим раз-
матрањима, представља као филозофска, друштвена, социолошка, 
културолошка, политичка, политиколошка, геополитичка и војна 
категорија. Као један од значајнијих појмова био је и остао предмет 
разматрања бројних друштвених наука и научних дисциплина због 
чега се може слободно рећи да појам одбрана има мултидисципли-
нарни карактер.

Може се рећи да одбрана представља резултат дјеловања бројних 
различитих чинилаца на сложен социо-технички систем са специ-
фичним карактеристикама. За успјешност одбране, једне од најва-
жнијих функција сваке државе, потребно је постићи синергију дјело-
вања бројних чинилаца, а међу које би посебно истакли сљедеће ка-
рактеристике државе: друштвено-економски развој; политички 
углед и статус у међународној заједници; вођењу спољне и унутра-
шње политике; геополитичком положају, укупним природним и дру-
штвеним потенцијалима, величином и материјалном опремљеношћу 
оружаних снага, те на крају културним и историјским сјећањем. Сва-
ка држава, а самим тим и свако друштво има различито, односно, 
своје поимање одбране. Међутим, оно што можемо навести као за-
једнички садржилац, свих тих различитости јесте да одбрана пред-
ставља задатак и обавезу свих карика једног друштва и државе, од 
појединца па до цјелокупног друштва, при чему се користе сви ра-
сположиви ресурси који стоје на располагању.

Многи теоретичари данашњице, под појмом заштите подразу-
мијевају проактивно дјеловање државних органа у циљу смањења 
или потпуне елиминације штетног дјеловања разних чинилаца који 
могу бити државног или недржавног карактера на развој једне држа-
ве и њеног друштва. Нешто старије теорије под појмом заштите под-
разумијевају предузимање скупа мјера радњи и поступака којима се 
смањује или неутралише учинак дејства непријатеља, из свих пет ди-
мензија угрожавања (копно, ваздух, море, свемир, и сајбер простор), 
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са циљем извршења задатака сопствених снага у циљу заштите суве-
ренитета, и територијалног интегритета.

3.4. Различита тумачења схватања појма
заштите, одбране и безбједности у
теоријама међународних односа

Распадом биполарне безбједносне структуре дошло је до битних 
промјена „хладноратовских” чинилаца безбједности. Круг недржав-
них субјеката, који имају утицај на безбједност, значајно се проширио 
на рачун смањења улоге државе. Истовремено, дошло је и до промјена 
изазова, ризика, извора и пријетњи безбједности. Опасност од изби-
јања ратних сукоба између држава није потпуно елиминисана, али је 
значајно смањена. Међутим, појединачна, групна, национална и уни-
верзална безбједност су сада изложене мноштву нових изазова, ризи-
ка и пријетњи. Такође, број објеката у тежишту безбједносне пажње је 
значајно проширен, као и начин, средства и инструменти за оствари-
вање безбједности.

Научне институције, бројни појединци и стручњаци у области 
међународних односа и безбједности, поред ширења и прилагођава-
ња традиционалних промишљања новим условима, развили су и чи-
таве нове студије и теорије о безбједности. У савременим студијама 
безбједности, како истиче Л. Карол, као одговор на измијењену при-
роду безбједносних ризика, истиче се потреба промјене концепта 
приступа безбједности у два правца. Први, да би безбједност требало 
проширити и изван традиционалних оквира којима је она првенстве-
но повезивана за националну безбједност и војну пријетњу. Други, 
требало би реафирмисати посебне аналитичке методе, којим ће се ис-
траживати могући узроци рата и услови мира, односно наћи одговор 
на противрјечности између традиционалних ограничења безбједно-
сти и нових видова њеног неограниченог проширивања.

Дијапазон идеја, ставова и безбједносних модела у савременим 
приступима безбједности је заиста широк. Он се креће, од заговорни-
ка теорија релативне безбједности, јер је апсолутна безбједност нешто 
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што не постоји, до заступника схватања да „...циљ међународних од-
носа не би требало да буде безбједност него одстрањивање безбједно-
сти у односима”.52 На шароликост приступа безбједности указује 
обимна научно-стручна литература, у чијим садржајима безбједност 
чини централно питање. Као потврду ове тезе М. Леви наводи посто-
јање преко 450 дјела познатих ауторитета, објављених на енглеском 
језику која су битно допринијела теоријском или емпиријском изуча-
вању безбједности. Овај податак јасно указује и на тешкоће да се на-
прави једна опште прихватљива класификација научно - теоријских 
приступа безбједности.

Према једној шире прихваћеној класификацији, најзначајнији са-
времени приступи безбједности дијеле се на три велике групе, и то на: 
реалистичке, либерално- институционалистичке и остале приступе, 
које неки савременици називају критичким, а други алтернативним. 
Суштина разматрања, истраживања, доказивања и спорења унутар и 
између набројаних група аутора своди се на следећа четири тзв. „Те-
рифова питања”: Шта је референтни предмет (објект) безбједности?; 
Каква је природа пријетње?; Ко осигурава безбједност? и Са којим 
средствима се безбједност може осигурати?53

Питање референтног објекта безбједности је, у ствари, питање: 
Ко или шта треба да буде обезбијеђено? У овом смислу, главна пажња 
реалистичких теорија је усмјерена на државу и националну безбјед-
ност. Међутим, либералисти привилегују појединца (индивидуалне 
грађане) као референтни објекат безбједности, док други приступи, у 
оквиру критичког правца, одбацују такав методолошки индивидуа-
лизам, истичући друштвене групе, невладине организације или друге 
колективитете као предмете безбједности. Друго питање, које се од-
носи на природу пријетње, проузроковало је велике контроверзе.

У средишту расправа је укључење окружења, као одређујућег у 
погледу природе пријетње. Док поједини теоретичари заступају став 
да је окружење стални изазов безбједности, ма како оно дјеловало не-
марно или не, као подстицај или не, други сугеришу, да само они про-
блеми окружења који пријете да проузрокују насилан конфликт изме-

52 Нпр. Бузан Б., сматра да „идеални свијет није свијет у коме свако успјешно 
остварио безбедност, већ свијет гдје више не постоји потреба да се говори о бе-
збједности” B. Buzan, People, States and Fear, Second edition, Лондон, 1991., стр. 62.

53 Симић Р.Д., исто, стр. 22.
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ђу организованих политичких заједница треба да се класификују као
изазови безбједности. У том смислу, Р. Улман истиче да су традицио-
нални концепти безбједности или „претјерано ограничени” и „пре-
тјерано војни”.54 Он сматра да се таква схватања нужно морају про-
ширити економским и развојним факторима. Сличне аргументе ис-
тиче и Б. Бузан.55 Дакле, већина сматра да изазови безбједности не 
потичу само од друштвених чинилаца, односно да су извори конфли-
ката све чешће посљедице исцрпљивања природних ресурса, пораста 
популације, друштвених стресова у окружењу, несташица, економ-
ских оскудица и других поремећаја.

Данас постоји велики број варијабилних и међузависних појава 
које се уплићу у природу пријетњи, па је тешко одредити њихов дио у 
стварању реалних пријетњи. Комисија Уједињених нација за окруже-
ње и развој, такође, међу важне изворе угрожавања безбједности ис-
тиче комплексну међузависност проблема сиромаштва, конфликата 
и деградације окружења. Један број писаца истраживача, савремене 
изазове безбједности повезује за структурално насиље, као посљеди-
цу дубоких социо-економских поремећаја.

Питања, ко и са којим средствима, обезбјеђује предуслове безбјед-
ности, такође, изазивају значајну пажњу, сучељавања и недоумице. 
Традиционални приступи безбједности, нарочито они које заступају 
реалисти, у први план стављају државу и војна средства. Међутим, 
већина заговорника нових приступа сматра да савремена безбједност 
не може бити монопол државе, односно да се одговор на изазове и 
пријетње новог доба не може заснивати на војним средствима, или 
бар не само на њима, јер „...не можете да пуцате на озонску рупу”, како 
илустративно објашњавају Г. Принс и Р. Стампа.56

На крају, може се закључити да су широка и суштинска сучељава-
ња савремених приступа безбједности повезана и са методолошким и 
епистемолошким питањима. Такође, да код већег броја присталица 
различитих теорија безбједности преовладава сагласност да проми-
шљања безбједности треба проширити изван уског традиционалног 
приступа, али уз избјегавање њихових обеспредмећивања.
54 Ulman R., Redefi ning Security, International Security No 8, Sumemer, London, 1983., 

pp. 45.
55 Buzan B., „People, States and Fear”, Second edition, London, 1991., pp. 67.
56 Prins G., and Stamp R., Th e Environment and Gobal Security, Top Guns and Toxic 

Whales, London, 2005., pp. 15.
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3.4.1. Неореализам

Реалистичко размишљање о међународним односима и безбједно-
сти различито је схватано, прихватано и примјењивано кроз историју. 
Већина начела, ставова класичног реализма, уз одређено прилагођава-
ње, чинe полазну основу у новим промишљањима која су из њега про-
изишла, као што је неореализам. Да би смо лакше разумјели неореали-
стички приступ безбједности, неопходно је подсјетити се кључног ста-
ва класичног реализма о безбједности, који гласи: да је држава главни 
субјект, а њена национална безбједност референтни објект безбједно-
сти. Односно, како закључује Д. Симић, за реалисте”...национална бе-
збједност је несводиво језгро националних интереса.”57

Од ревитализације реалистичког приступа међународним одно-
сима и безбједности послије Другог свјетског рата,58 овај приступ је 
издржао, не само сталне нападе представника других теорија као што 
су либерални институционализам, школе демократског мира и друге, 
већ и снажно супротстављене тенденције до којих је дошло унутар 
реалистичког приступа. Прве неореалистичке концепције појавиле 
су се крајем седамдесетих година прошлог вијека, објављивањем по-
знате књиге К. Волца „Теорије међународне политике.”59 Суштина ра-
злике Волцовог „неореализма” од Моргентаовог „класичног” реали-
зма је у одређењу кључног узрока понашања држава на међународној 
сцени. Наиме, оба писца се слажу да је понашање држава у анархич-
ном систему у суштини борба за опстанак и да је најбољи начин „са-
мопомоћи” у тој борби, посједовање моћи, тј. да су државе „осуђене” 
на непрекидну борбу за моћ.

Међутим, различита гледишта заступају о питањима суштине 
„зла”. Наиме, Волц сматра да човјек по својој природи није зао, него 
да, управо, анархична природа структуре међународног система, не-
прекидно намеће потребу држави да се бори за јачање своје моћи да 

57 Симић Р.Д., исто, стр. 32.
58 Међу писцима научних теорија међународних односа сматра се да за обнову ре-

алистичког приступа међународним односима, који је доминирао у пракси ве-
ликих сила током „хладног рата”, највеће „заслуге” припадају Ханс Моргентау, 
односно појави његовог дјела „Политика међу нацијама” (Politics Among Na-
tions), објављеном 1948. године.

59 Waltz N. K., Teory Of International Politics, Adison Wesley, Massacushets, 1979., pp. 345.
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би одржала и поправила своју позицију у међународном систему. То-
ком посљедње деценије двадесетог вијека настале су нове, бројне ва-
ријанте и правци неореализма. Зато се и неореалистички приступ 
према питању безбједности, као кључној референци реалистичких 
теорија, данас може разврстати на више подправаца, као што су: 
„офанзивни”, „дефанзивни”, „неокласични”, „контингентни”, „гене-
рички” и „специфични” реализам. Међу заступницима ових присту-
па води се снажна дебата о кључним чиниоцима безбједности и мето-
дама њеног остваривања. Ова дебата није мање оштра него она изме-
ђу представника главних теорија о међународној безбједности.

Експерт за међународне односе и право Р. Х. Глен сматра да су у 
главном реалистичком промишљању данас најзначајнија два присту-
па, и то: „офанзивни реализам”, Џ. Миршајмера60 и „дефанзивни ре-
ализам”, К. Волца, који се међусобно допуњавају. Он предност утица-
ја на ток реалистичке мисли, ипак, даје Миршајмеру, истичући да он 
„...нуди фрапантно нове увиде у теорију односа снага”61. Његова тео-
рија се, како Гленистиче, „...провјерава и илуструје кроз више од два 
вијека историје и пројектује у двадесет први вијек. Пројекције су про-
вокативне и песимистичке – али још увијек вјеродостојне. Главна сла-
бост његовог приступа је претјерано наглашавање снаге и безбједно-
сне максимизације као мотивације државног понашања”.62

Свој приступ теорији међународних односа и безбједности Мир-
шајмер почиње тврдњом да велике силе „максимизирају своју рела-
тивну снагу”.63 Попут Волца, а супротно од „класичних” реалиста, 
Миршајмер негира природну људску тежњу да доминирају другим 
људима. Као узрок непрестане борбе за моћ међу државама, он тврди 
60 Миршајмер Џ., је сарадник бројних научних института у САД и свијету, а 2002 

постао је и Председник Хардвардског Колеџа и Масачусетског Института Тех-
нолгије. Међу више књига, чланака, есеја, дебата, и критика, написао је и књигу 
Трагедија политике великих сила (Tragedy of Great Power Politics, W.W. Norton, 
New York, 2001.) у којој је изложио своје ставове о нужности стицања моћи као 
апсолутне добити, што је од самих заговорника реалистичког приступа, као и 
припадника осталих школа мишљења о међународним односима, означено као 
„офанзивни реализам”.

61 Reynolds G.H., „Realism and the Struggle for Security”, Internatonl Security, Vol 27 
No.1, Summer, London, 2002.

62 Reynolds G.H., исто, стр.т 149 – 173.
63 Миршајмер Џ., Трагедија политике великих сила, W.W. Norton, New York, 2001., 

стр. 21.
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да, „...оно што управља, није апетит за силом у људском бићу, већ тра-
гање за безбједношћу у анархичној структури међународног система. 
Када све државе имају способност да једна угрози другу, свака се упи-
ње да сакупи онолико снаге колико може да буде што је могуће више 
безбједна против напада”.64 Међутим, Миршајмер се битно разликује 
од Волца својим ставом да је трагање држава за моћи и безбједношћу 
„незасито”. Волц сматра да у том погледу постоје ограничења. Неслога 
по питању „колико моћи државе желе” и јесте главна разлика „дефан-
зивних” и „офанзивних” реалиста. Миршајмер тврди да „дефанзив-
ни” реалисти теже позицији ststus quo, која је неодржива у свјетској 
политици. За „офанзивне” реалисте, анархични поредак у међународ-
ном систему, у коме моћ одређује позицију, даје неодољив подстицај 
државама „...да траже могућности да стекну што веће моћи на штету 
ривала и да искористе све ситуације када су користи важније од тро-
шкова. Крајњи циљ државе је да буде водећа у систему”.65

На другој страни, Волц сматра да прва брига држава није да мак-
симизирају своју моћ, него да одрже своје позиције у међународном 
систему, јер, „...само ако обезбиједе опстанак, државе могу сигурно да 
траже неке друге циљеве као што су мир, профит и моћ”.66 Волц, тако-
ђе, вјерује да „опстанак” тј. довољна сигурност, може да се обезбиједи
силом без „хегемонистичког” понашања, које фаворизује Миршајмер. 
Иначе, појмови „хегемон” и „потенцијални хегемон” су врло проми-
нентни у Миршајмеровој теорији. Он признаје да је глобална хегемо-
нија практично немогућа.67 Међутим, он сматра да регионална хеге-
монија може постојати, при чему је „регионални хегемон” једина ве-
лика сила у свом окружењу. На примјер, према Миршајмеру, САД су 
доминацијом западном хемисфером постале само „регионални хеге-
мон”. Ако регион има више од једне велике силе, нема „хегемона”. 
„Потенцијални хегемон” је најмоћнија држава у региону, која има по-
вољне изгледе да доминира својим регионом. „Потенцијални хегемо-

64 Миршајмер Џ., исто, стр. 21.
65 Миршајмер Џ., исто, стр. 145.
66 Waltz K., N., Teory Of International Politics, Adison Wesley, Massacushets, 1979., pp. 

346.
67 Према Миршајмеру, „глобални хегемон” је држава која је стекла „очигледну ну-

клеарну супериорност” дефинисану као „способност да опустоши своје ривале 
без бојазни освете”, исто дјело. стр. 145.
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ни” увијек теже да буду „хегемони”, и неће престати да повећавају 
своју моћ док не остваре свој циљ.68 Образлажући зашто је хегемони-
ја ријетка, Миршајмер као разлог наводи то, што „...трошкови експан-
зије значајно надмашују корист прије него што се доминација постиг-
не”.69 Демонстрирањем историјских података, Миршајмер доказује да 
офанзивна акција често успијева и да се освајање стварно економски 
и стратегијски „исплати” или може да се „исплати”.

Према ставовима офанзивних реалиста државе никада нису задо-
вољне, па стално настоје да стичу све више моћи, јер су „уклете од 
страха” и теже за „варком апсолутне безбједности”. Волцове државе 
нису тако „плашљиве”, спремније су да прихвате ризике да живе са 
„скромном дозом безбједности” и више су орјентисане према осталим 
интересима, који нису искључиво везани за безбједност. „Разумни др-
жавници”, каже Волц, „...траже само одговарајући износ моћи, за њи-
хове потребе сигурности. Државе балансирају снагу, а не максимизи-
рају је. Оне ријетко себи могу приуштити циљ за стицањем максимал-
не моћи.”70 Другим ријечима, након што је држава уравнотежила моћ
насупрот потенцијалних противника и тиме постигла задовољавајући 
степен безбједности, нема даље потребе за акумулацијом силе.

Према ставу офанзивних и дефанзивних неореалиста, национал-
на безбједност или небезбједност првенствено је резултат структуре 
међународног система. Зато се заговорници оба подправца понекад 
називају и „структуралним реалистима”. Они наиме, сматрају да је 
структура анархије веома трајна, што имплицира да ће међународна 
политика у будућности вјероватно бити насилна као и у прошлости. 
У свом познатом чланку, „Повратак у будућност”71 Миршајмер наго-
вјештава да ће крај „хладног рата” истовремено значити повратак 
традиционалном мултилатералном балансу моћи у коме ће екстрем-
ни национализам и етничко ривалство довести до раширене неста-
билности и конфликта.

Концепт реалиста, по коме је главни напор држава усмјерен на 
задобијање и стицање моћи недвосмислено води понашању држава 
68 Миршајмер Џ., исто, стр. 46.
69 Миршајмер Џ.исто, стр. 45.
70 Waltz K. N., Teory Of International Politics, Adison Wesley, Massacushets, 1979., pp.

347.
71 Mearsheimer J. J., Back to the Future, International Security 15, No 1, Summer, Lon-

don, 1990.
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по обрасцу „безбједносне дилеме”. Без обзира што је механизам пона-
шања држава по овој матрици вјероватно познат сваком ко је упућен 
у промишљање безбједности, неопходно је повући да је у суштини ри-
јеч о спиралном подстицању трке држава у стицању војне моћи, које 
је мотивисано неповјерењем и страхом од недостатака сопствених 
безједносних способности. Тежња једне државе да стекне војну моћ 
која би одвратила потенцијалног агресора од напада, код друге држа-
ве изазива несигурност у намјере прве, па се тако ствара спирала не-
повјерења и подозрења. Пошто се, како тврде реалисти, нико никада 
не може осјећати потпуно сигурним у намјере супротне (конкурент-
ске) стране, настаје динамична спирала међусобног такмичења у сти-
цању војне моћи, што свакако продубљује конфликте и повећава мо-
гућност избијања сукоба.72

Као једини начин превазилажења безбједносне дилеме, нуди се ја-
чање повјерења, које се, може постићи само кроз дијалог и сарадњу. На 
ову могућност неореалисти, а нарочито офанзивни неореалисти гле-
дају врло песимистички. Као што је већ поменуто, Миршајмер одбија 
сарадњу као могућност кохерентне борбе држава за освајање моћи и 
доминантне позиције у анархичном систему. Сарадња је једино оправ-
дана, тврди он, ако држава кроз њу остварује релативну добит, јер ап-
солутна добит временом води смањењу моћи у односу на друге држа-
ве. Када разматра питање сарадње, Миршајмер, прије свега, има на 
уму велике силе које улажу огромна средства за безбједност и зато 
нису спремне на подјелу добити, која садржи ризике неповјерења.

Насупрот погледима „структуралних реалиста”, који су неповјер-
љиви у погледу могућности сарадње између држава, неколико пред-
ставника других праваца реализма, предвођених Ч. Гласером, истичу 
да надметање није једини начин достизања безбједности, јер она за-
виси и од околности које превладавају у систему одређеног времена. 
Због таквих ставова, заговорници овог концепта називају се још и 
„зависни” или „контингентални реалисти”. У том смислу, како наводи 
Џ. Баилс, „...зависни реалисти сматрају да је остварење безбједности 
држава, нарочито после хладног рата, прије могуће кроз међусобну 
сарадњу него надметањем у освајању моћи”.73 Међутим, не може се 
72 Једно oд бројних тумачења феномена „безбједносне дилеме” може се видјети у 

Симић Р. Д., исто, стр. 36.
73 Baylis J., Wirtz J., and Choen E., Strategy in the Conteporary World-Introduction to 

Strategic Studies, Oxford University Press, 2002., pp. 234.
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тврдити да из Миршајмеровог експлицитног претпостављања моћи, 
као референтне вриједности националне безбједности, обавезно про-
изилази агресивност, али се, такође, не може ни порећи да такво по-
нашање води у продубљивање конфликата по матрици да су периоди 
мира само вријеме припрема за сукобе. На другој страни, Волцово 
залагање за ограничено стицање моћи, као и став „зависних реали-
ста” о сарадњи, у погледу међународне безбједности, показују се ра-
ционалнијим.

Укратко, у основне ставове неореалиста могу се убројати следећи: 
држава је кључни субјект међународних односа, а борба за опстанак 
је основна смјерница њеног понашања, анархична природа структуре 
међународног система, неизоставно ставља државе пред изазов за 
стицањем што веће моћи да би одржале и побољшале своју позицију 
у таквој структури међународног друштва. Да би се одбраниле, про-
шириле и увећале своју снагу, државе настоје да стекну што више вој-
не моћи. У том процесу стицања војне моћи оне једне другима пред-
стављају потенцијалну опасност, неизвјесност води недостатку повје-
рења, које је основна карактеристика међународног система, тако да 
државе никада не могу бити сигурне у намјере својих ривала и зато 
увијек морају бити на опрезу, иако су рационалне, државе ће увијек 
покушати да обману супарнике о својим намјерама, због чега избјега-
вају сарадњу, осим ако је у изгледу релативна добит. Без обзира на 
бројне критике, које су понекад у појединим аспектима сасвим оправ-
дане, нови реалистички приступ, нарочито његове афирмисане под-
врсте, има значајну улогу и утицај на савремену теорију и праксу ме-
ђународних односа и безбједности, као њиховог битног чиниоца.

3.4.2. Неолиберализам

Када је трка у наоружавању већ превазишла разумне оквире, а 
понашање главних актера на међународној сцени водило у продубљи-
вање конфронтација са непредвидивим катастрофалним посљедица-
ма, постало је очигледно да уски оквири реалистичког концепта нису 
довољни за излаз којим би се редуковала нарасла акумулација војне 
моћи и умањила затегнутост биполарне структуре. У сјенци пријетњи 
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нуклеарног уништења, међу научницима, политичарима и друштве-
ним елитама, нарочито на западу, интензивиране су расправе како 
зауставити и избјећи суноврат у очигледно најсуморнију перспекти-
ву. Фокус расправа усмјерен је на тражење форми и метода за успо-
стављање међународних односа и система безбједности који би води-
ли стварању повјерења и сарадње, односно, ка афирмацији механиза-
ма за обуздавање агресивног понашања и за смањење конфронтација.

Међународна заједница се почетком седамдесетих година про-
шлог вијека, поред опасности од војног надметања великих сила, су-
сретала и са другим транснационалним и глобалним изазовима бе-
збједности, који по својој природи нису били чисто војни и који су 
превазилазили способност било које државе или савеза, да адекватно 
одговори на њих.74 Под императивом таквих изазова, научни кругови
и појединци су понудили нове идеје и замисли о успостављању бе-
збједности у односу на превлађујући реалистички образац. Те нове 
идеје су већ тада указивале на постепени заокрет према обнављању и 
ширењу либералистичких промишљања међународних односа и бе-
збједности. Оне су, као метод, фаворизовале ширење сарадње, зајед-
ништва и интеграција односно, јачања улоге међународних институ-
ција као средства успостављања безбједности, због чега су названи и 
либерално - институционалистички приступи.

Либерални институционалисти, слично као и класични либера-
листи, прихватају дио претпоставки реализма да су државе и даље 
окоснице међународног система и да је међународни систем у основи 
анархичан. Међутим, за разлику од реалиста који минимизирају зна-
чај сарадње, они управо у могућностима сарадње виде легитимну 
функцији међународних односа и основни начин очувања безбједно-
сти. При томе значајну улогу намјењују недржавним субјектима и 
осталим аспектима међународних односа. Према схватањима либе-
ралних институционалиста, безбједност држава и других субјеката 
није искључиво у надлежности држава и њихових институција, нити 

74 Ријеч је прије свега, о глобалним изазовима као што су: становништво (некон-
ролисани раст, миграције, сиромаштво, болести), продубљивање јаза између бо-
гатих и сиромашних (острвца богатих и океани сиромашних), еколошки про-
блеми (загађивање животне средине, природне и вјештачке катастрофе), исцр-
пљивање животних и енергетских ресурса редослед према: Симић Р. Д., исто, 
стр 38-39.
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је одређена само стањем њихове војне моћи. У понуђеним приступи-
ма дат је много већи значај недржавним чиниоцима и субјектима, од-
носно ширењу дијалога и сарадње у другим областима међународних 
интереса који нису, или нису претежно везани за питања националне 
безбједности. У основи овог приступа је увјерење да би фокус међуна-
родне пажње великих сила требало преусмјерити на успостављање 
механизама сарадње и у оним областима које нису традиционално 
уоквирене искључивим надлежностима државе. Оправдано се сма-
трало да ће дијалог у областима као што су: економија, трговина, нау-
ка, култура, спорт, очување животне средине и постепено водити 
смањењу јаза неповјерења међу кључним актерима биполарне струк-
туре, а временом и успостављању институционалних облика зајед-
ничке сарадње и у области безбједности.

Значајна потврда оправданости и релевантности нових либера-
листичких струјања у теорији дошла је из праксе, успостављањем 
Конференције о европској безбједности и сарадњи, средином седам-
десетих година прошлог вијека.75 Од тада почиње раст утицаја либе-
рално - институционалистичких схватања међународних односа и 
безбједности, а нарочито идеја о ширењу категорија субјеката и 
објеката безбједности. Крај „хладног рата” дао је нови, снажан под-
стицај јачању и гранању либерално - институционалистичких при-
ступа безбједности. Нове геостратегијске околности, које су настале 
рушењем блоковске безбједносне структуре и појавом таласа нових 
не војних и недржавних изазова и пријетњи, захтијевале су, као што 
истиче један од креатора новог реализма К. Волц: „...ревидиране 
или потпуно нове теорије”.76 С тим су се сложили бројни други ауто-
ри као нпр. Ф. Фукојама, који је 1992. године закључио, да „...постоје 

75 Завршни дио прве Конференције о европској безбједности и сарадњи одржан је 
1975. г. у Хелсинкију. Међутим, дијалог (усаглашавање ставова, што је само по 
себи био значајан помак на путу превладавања блоковске конфронтације у 
Европи), трајао је скоро четири године прије завршног акта. Мада Конференци-
ја није успостављена као стална међународна организација, она је остала отво-
рена за нове иницијативе. Тако је наредних година, служила као стари форум за 
дијалог, због чега је проглашена као Конференција у континуитету да би се 1995. 
г., конституисала као стална међународна организација – Организација за 
европску безбједност и сарадњу-ОЕБС.

76 Симић Р. Д., исто, стр. 96.
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добри разлози за поновно преиспитивање аспекта либералног међу-
народног наслеђа”.77

Водећи политичари су, такође, уочили да политика базирана ис-
кључиво на моћи, не може адекватно одговорити на нове изазове. На 
примјер, тадашњи амерички предсједник Бил Клинтон, тврдио је 
1995. године да „...у свијету у коме смо свједоци напретка слободе, а не 
тираније, цинична рачуница чисте политике силе једноставно се не 
уклапа. Она не одговара новом добу”.78

Послије „хладног рата”, на таласу мјешавине тријумфа демокра-
тије над аутократијом и неизвијесности конституисања „новог свјет-
ског поретка”, у крилу либерално институционалистичких схватања, 
појавило се мноштво нових идеја. Њима су објашњаване актуелне по-
јаве и нове перспективе у међународним односима и безбједности. 
Оне су се кретале од умјерених, које су указивале да је будућност ме-
ђународне заједнице у постепеној глобалној институционализацији 
међузависних интереса; преко теорија које само дио својих ставова 
уврштавају у овај приступ, као што су „теорија демократског мира”; 
до теорија које су предвиђале „крај историје ратова”, а тиме и преста-
нак потребе да се међународни односи баве питањима безбједности, 
рата и мира. Читав скуп таквих нових приступа, изниклих на темељу 
либералних теорија, једном ријечју називамо „неолиберализам”, мада 
их поједини аутори, због њиховог фаворизовања улоге наднационал-
них институција, називају „неолиберални институционализам”.79

Иако се по неким питањима безбједности разликују, нови таласи 
либерално-институционалистичких схватања имају више заједнич-
ких карактеристика. Прва, сви подразумијевају једну врсту свјесног, 
скоро добровољног самообуздавања у корист јачања сарадње и ели-
минације пријетњи односно, заједничка идеја им је самоодрицање од 
дијела традиционалних области суверенитета и њиховог преношења 
на заједничке институције, уз истовремено прихватање инструмената 
таквог повезивања. Друга, веома битна заједничка претпоставка очу-
вања и јачања безбједности, је блискост основних вриједности на ко-
јима се заснивају и које штите државе, међу којима су најважније де-
мократија и владавина права. Тако М. Дојл и Б. Расет, следбеници те-
77 Симић Р. Д., исто, стр. 95.
78 Симић Р. Д., исто, стр. 97.
79 Симић Р. Д., исто, стр. 96-97.
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орије демократског мира, заступају схватање да државе са демократ-
ским уређењем између себе не ратују. Мада, како и сам Расет тврди, 
ова идејно - дијалектичка веза демократије, мира и безбједности, не 
одбацује у потпуности улогу стратегијских интереса држава, који 
могу да их наведу на занемаривање идеолошке блискости и заједнич-
ких демократских вриједности. Дакле, она не искључује ратове по ау-
томатизму, него обезбјеђује „...да свијет у коме живимо буде мјесто са 
мање насиља него што га је иначе било”80.

Сви неолибералистички приступи се битно разликују од реали-
стичких у погледу одговора на већ помињана „четири Терифова пита-
ња”. Према њима, национална безбједност није више једини објект 
безбједности, него је у тежишту безбједност појединца, као извор и 
утока свих осталих видова безбједности. Као што је „национална бе-
збједност” за реалисте „несводиво језгро националних интереса” или 
„угаони камен концепта националних интереса”, нови, либерално - 
институционалистички безбједносни образац, како истиче проф. Си-
мић, „...има за своје угаоне каменове поштовање људских и мањин-
ских права, очување животне средине, политичку демократију и са 
њом повезану политичку стабилност институција као и зајамчене 
процедуре и процесе”81.

Истовремено, нови оквир неолибералистичких схватања безбјед-
ности значајно проширује категорије субјеката међународних односа 
и безбједности, тако што, поред значаја који придаје државама, једна-
ку важност даје међународним организацијама, мултинационалним 
корпорацијама, невладиним организацијама, скуповима других „ен-
титета”, па све до појединаца као самосталних учесника. Такође, нео-
либералисти, не само што значајну улогу придају недржавним субјек-
тима међународних односа и безбједности, него они значајно проши-
рују и чиниоце моћи државе. По њима, како каже проф. Симић, моћ 
једне државе се више не мора мјерити само величином њене терито-
рије, бројем становника, војном моћи и богатством у тзв. грубим си-
ровинама и изворима енергије, него је њен значајан извор моћи и у 
међународним односима, степену техничко-технолошког развоја, 
структури становништва (образовна, старосна и сл.), политичком 

80 Симић Р. Д., исто, стр. 68-70.
81 Симић Р. Д., исто, стр. 40.
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утицају у свјетским пословима, привлачности културе, идеологије, 
начина размишљања, квалитета живота, „...укратко привлачности 
њиховог укупног цивилизацијског обрасца.”82

Видови моћи и њихов утицај, не само да су „помјерени” од држав-
них субјеката ка „приватним”, како примјећује Нај, него и од богатих 
у новцу према богатим у информацијама. У систему сложене међуза-
висности, тзв., „тврда моћ” (првенствено оличена у војној моћи) бива 
потискивана, из првог плана, другим видовима моћи тзв., „меке 
моћи”, која се изражава економско - финансијским, техничко - техно-
лошким, комуникацијско - информативним, политичким „друштве-
но - демократским” и другим параметрима не војне моћи.83 Нови 
извори и видови моћи данас претежу над традиционалним. Имајући 
ово на уму, неолибералисти „...стављају нагласак на не војне димензи-
је безбједности.”84 Снажан допринос потврди и ширењу неолиберал-
них приступа дали су, и дају, успјешни интеграциони процеси започе-
ти педесетих година прошлог вијека у Западној Европи. Они су не-
сумњиво показали да суверене државе могу да уједине своје интересе 
и тако обезбиједе повољније услове за мир и просперитет свих члани-
ца заједнице.

Укратко може се рећи да је неолиберализам приступ међународ-
ним односима и безбједности који заступа став да се мир, безбједност 
и просперитет могу ефикасније постићи путем унапређења међуна-
родне сарадње, првенствено путем међународних институција. С 
друге стране, крај „хладног рата” није био крај свих ратова и сукоба. 
У посљедњој деценији двадесетог вијека и на почетку новог милени-
јума, међународну сцену, карактерише постојање насилних сукоба, 
који су по свом карактеру претежно унутрашњи (најчешће узрокова-
ни „етно вјерским” разлозима), али и интервенционистички, тзв. 
превентивни ратови, који су названи и „ратови четврте генерације”. 
Мада су такви сукоби углавном ограничени на одређену ужу терито-
рију (државу или мањи регион), њихове посљедице утичу и на бе-
збједност у њиховом ближем и ширем окружењу, као и на међународ-
ну безбједност у цјелини. Дакле, упркос огромном демократском про-
гресу човјечанства послије „хладног рата”, свијет се и даље сусреће са 
82 Симић Р. Д., исто, стр. 36-37.
83 Симић Р. Д., исто, стр. 37-40.
84 Симић Р. Д., исто, стр. 96.
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веома широком лепезом разорних недржавних и не војних (или не 
чисто војних) пријетњи по мир, безбједност и просперитет. Међу 
њима су, свакако, најопасније пријетње које долазе од разних видова 
танснационалног тероризма у спрези са неконтролисаним ширењем 
оружја за масовно уништавање. Такође, бројни научни и политички 
ауторитети, као и актуелни догађаји, потврђују да такве транснацио-
налне пријетње, захтијевају шири одговор међународне заједнице. То 
је, додатно учврстило увјерење либералних институционалиста да је 
колективна безбједност оптималан модел, а ширење сарадње у бе-
збједности најдјелотворнији концепт спречавања да избију конфлик-
ти или прерасту у отворене сукобе. Мада је колективна безбједност, 
са мање или више успјеха присутна у пракси међународних односа и 
безбједности још од њеног установљења послије Првог свјетског рата, 
нова природа изазова наметнула је потребу прилагођавања њених 
форми, садржаја, метода, средстава, инструмената и циљева.

Разгранавањем либерално - институционалних теорија на темељу 
идеје о колективној безбједности, данас је успостављено више нових 
међународних организација и институционалних форми за обезбје-
ђење и јачање заједничке регионалне и глобалне безбједности. Поред 
поменутих институција колективне безбједности и колективне од-
бране, све раширенију примјену имају и концепти партнерске, тзв. 
кооперативне безбједности. Пажњу заслужују и неке друге идеје о 
преобликовању замисли у сфери безбједности које су такође, усмјере-
не на заједничку изградњу „безбједнијег свијета”.

Идеје држава о удруживању ради одбране и јачања безбједности 
постоје од када се државе међусобно надмећу и сарађују. Међутим, 
таква удруживања и успостављање савеза ради заједничког одвраћа-
ња или заједничке одбране од агресије конкретног противника, пред-
стављале су у суштини једноставне калкулације и манифестације 
моћи ради одржавања равнотеже снага. Кључни разлог да такве тео-
рије „политике равнотеже моћи” не могу бити модерне јер у појму 
колективне безбједности оне нису искључивале коришћење силе 
(рат) као средство рјешавања међународних сукоба. Штавише, упра-
во та калкулантска политика „равнотеже моћи” и њене манифестаци-
је између познатих потенцијалних противника је спирално инспири-
сала обостране тежње за увећањем војне моћи и различите пријетње 
силом, што је неизбјежно водило поремећајима равнотеже.
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На основама фундамента катастрофалних посљедица Првог 
свјетског рата, до кога је, по чврстом увјерењу либералиста, довела 
политика „равнотеже сила”, рођена је идеја о успостављању система 
колективне безбједности, која би требала да доведе до „краја ратова”. 
У суштини ове идеје, коју је први промовисао тадашњи амерички 
предсједник В. Вилсон, било је мишљење да се сила у међународним 
односима може ограничити уз помоћ права и институција. Ова идеја 
је преточена у један од познатих „четрнаест разлога” (тачака) за ула-
зак САД-а у рат. У ствари, то је био општи позив на „генерално” удру-
живање под одређеним уговором у циљу пружања узајамних гаран-
ција политичке независности и територијалног интегритета, како 
малим, тако и великим државама. Без обзира на не усавршеност тако 
замишљеног система колективне безбједности, тј. његову неспособ-
ност да спријечи избијање ратова, идеја је први пут истицала да је мир 
недјељив, односно, снажну међузависност институција и права у 
функцији међународне безбједности.

Полазна идеја о колективној безбједности заснивала се на неко-
лико значајних претпоставки које и данас представљају темељ ин-
струмената колективне безбједности. Прво, колективна безбједност 
забрањује агресију. Друго, она подразумијева формирање коалиције 
свих држава, која има двоструку улогу, и то: да својом снагом одврати 
потенцијалног агресора од намјера, односно, ако одвраћање не успије, 
да се агресору пружи заједнички војни одговор свих чланица, што би 
значило премоћ на страни коалиције. Треће, активности коалиције су 
подразумијевале не војне мјере према држави починиоцу агресије 
(трговинске, економске, саобраћајне и друге врсте блокада). Циљ тих 
мјера је да се принуди агресивна држава да одустане од својих намје-
ра. У противном, коалиција мора да покаже одлучност у пружању 
војног договора. Значи крајњи циљ коалиције је обезбеђивање колек-
тивне безбједности

Идеје либералних институционалиста о колективној безбједно-
сти се битније разликује од реал - политичке идеје о равнотежи снага. 
Према њој, колективна безбједност није фокусирана на јачање моћи 
држава чланица, него на обуздавање агресивне политике појединих 
држава, док је у идеји равнотеже снага тежиште на увећању војне 
моћи држава. У систему колективне безбједности савези нису форми-
рани унапријед, јер ни једна држава није етаблирана као потенцијал-
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ни агресор, док су у политикама равнотеже снага, савези (коалиције) 
формирани унапријед, у односу на познатог или вјероватног актера 
који угрожава постигнуту равнотежу. Такође, систем колективне бе-
збједности је замишљен као универзални принцип у коме би учешће 
узеле све државе или бар већина држава, укључујући и најмоћније, да 
би савез сигурно имао очигледну предност и извјесност успјеха у 
евентуалној војној акцији, тј. у одбрани од агресора. У супротном, са-
вез не би имао смисла. То није случај са равнотежом снага у којој су 
државе могле да се једнострано повуку из савеза или, чак, да пређу на 
страну актера који угрожава постигнуту равнотежу.

Колективна безбједност је први пут отјелотворена у Лиги народа, 
ситуираној одређеним нормама (Повељом), које су имале статус ме-
ђународног права. Међутим, без упуштања у објашњење свих недо-
статака Лиге народа, потребно је подсјетити се само да је њена основ-
на слабост, управо, била у нормама које регулишу обавезност члани-
ца на поштовање Повеље. Наиме, у вријеме установљавања колектив-
не безбједности, њена улога у међународном праву је упоређена са 
улогом полиције у унутрашњем праву, али са битном разликом, што 
државе нису међународно право доживљавале као обавезујуће него 
више као добровољан чин.

Повеља Организације Уједињених нација (у даљем тексту: ОУН), 
послије Другог свјетског рата, усвојена је са циљем да се отклоне глав-
не слабости колективне безбједности која је била успостављена кроз 
Лигу народа. Побољшања одредби учињена су прије свега у приступу 
рату као средству рјешавања сукоба међу државама у међународној 
политици. Њоме је забрањена свака употреба силе у међународним 
односима, осим у случајевима самоодбране или очувања колективне 
безбједности (међународног мира и безбједности), али уз сагласност 
ОУН. У ту сврху, успостављена је посебна институција међународне 
безбједности – Савјет безбједности Уједињених нација (у даљем тек-
сту: СБУН). Међутим, и у средишту новог система колективне бе-
збједности, суверена држава је и даље остала основни субјект и објект 
безбједности. Истовремено, хетерогеност централног тијела безбјед-
ности у ОУН, чини пет сталних чланица, тј. пет највећих сила, које 
значајно отежавају консензус, нарочито око питања агресије и леги-
тимности употребе силе. Због осјетљивости ових питања и познатих 
супротности међу сталним чланицама ОУН, систем колективне бе-
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збједности који је успостављен кроз ОУН, такође, није показао увјер-
љиве гаранције у његову обновљену ефикасност.

На немогућност снажније, универзалне примјене инструмената 
колективне безбједности, кључно је утицала доминација реалистич-
ког приступа блоковских сила питању безбједности током „хладног 
рата”. У овом периоду, међународна безбједност је више одржавана 
механизмима равнотеже сила или боље рећи, „равнотеже страха” 
глобалне биполарне безбједносне структуре, него на обавезујућим 
начелима система колективне безбједности. Насупрот слабостима ко-
лективне безбједности, успостављене Повељом УН, која је заснована 
на универзалним начелима, концепт колективне одбране, утемељен 
на блиским вриједностима и интересима сјеверноатланских земаља, 
путем НАТО-а, показао је значајне предности као институција зајед-
ничке безбједности и одбране. Заправо, до ревитализације и ефика-
сније улоге система колективне безбједности ОУН дошло је послије 
„хладног рата”. Велике заслуге за то припадају идејама неолибералног 
институционализма, чији је допринос јачању дијалога, сарадње и по-
вјерења међу државама, односно између држава и међународних ин-
ституција, од посебног значаја. Наиме, у готово свим расправама које 
се воде о концепту и моделима развоја колективне безбједности, неи-
зоставно се наводи потреба да се испуне одређене претпоставке, те да 
се неизоставно, исто тако поштују принципи на којима она почива. 
Међутим, иако су претпоставке и принципи колективне безбједности 
генерално прихваћени од свих чланица ОУН-а, ипак, и даље постоје 
одређене недоречености у погледу механизама којима би се обезбије-
дила доследност у понашању свих држава.

Прва недореченост изражава се у томе што је неопходан услов за 
активирање система колективне безбједности, појава евидентне при-
јетње миру и безбједности. То имплицира инертност и умањује мо-
гућности проактивног дјеловања међународног система заштите. Ова 
слабост није отклоњена чак ни у шире прихваћеним одређењима ко-
лективне безбједности, каквим се може сматрати одређење В. Дими-
тријевића, „...колективна безбједност најчешће подразумијева зајед-
ничко обезбјеђивање, без унапријед одређеног противника, усмјере-
но унутра и засновано на обавези притицања у помоћ оном субјекту 
који је жртва агресије, без обзира на то који припадник насрће на ње-
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гову националну безбједност”.85 Сличну одредбу колективне безбјед-
ности садржи и једно од вјероватно најновијих одређења, које износе 
Чарлс и Клифорд Капчани који тврде да, „...у заједничкој безбједно-
сти државе прихватају поштовање одређених норми и правила да би 
одржале стабилност система и да ће, када је неопходно, узети учешће 
у спречавању агресије на било коју чланицу система заједничке бе-
збједности.”86

Друга недореченост испољава се у томе што успјех колективне бе-
збједности подразумијева да се државе безусловно одричу употребе 
војне силе у међународним односима и прихватају да ће све евентуал-
не међусобне несугласице рјешавати мирним путем. Поменута начела 
не искључују могућност промјена у међународним односима, али 
само путем преговора, а не силом. Тешко је замислити механизме об-
уздавања великих сила, ако је ограничење, које произилази из пошто-
вања ових начела, противно њиховим интересима. Такође, одређени 
изазови могу се јавити и у вези са поштовањем начела по коме се др-
жаве морају недвосмислено одрећи било какве намјере да ће своје ин-
тересе задовољавати на рачун других држава, односно да ће у зашти-
ти властите (националне) безбједности узети у обзир међународне 
интересе у цјелини. Државе чланице система колективне безбједно-
сти дужне су, према усвојеним принципима, да се без одлагања зајед-
нички супротставе агресору, независно од тога која земља или група 
земаља је агресор.

Као и сваки приступ који није довољно верификован у пракси, 
замисао колективне безбједности је изложена бројним критикама, а 
нарочито оним које долазе од реалиста. Међу њима су најпознатије 
оне које су садржане у тзв. „девет тачака” Џ. Миршајмера „о неоткло-
њивим слабостима колективне безбједности”. Поред критика, такође, 
постоје и разлике у схватању концепта колективне безбједности, а на-
рочито његових модела који се примјењују у пракси. Према М. Логану 
постоје три различита типа схватања колективне безбједности. Прво 
схватање односи се на „колективну безбједност”, како је она донедав-
но конвенционално схватана. Она обухвата безбједносне одредбе по 

85 Димитријевић В., Појам безбедности у међународним односима, Савез удружења
правника Југославије, Београд, 1973., стр. 156.

86 Више видјети у: Kupchan C., „Collective Security and the Future of Europe”, Interna-
tional Security, No 16. London, 1991.
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којим јасно одређена група нација прихвата да ће, ако једна нација у 
њиховом чланству повриједи суверенитет друге, остале предузети 
колективну акцију против агресивног члана. Карактеристично је 
њено фокусирање према унутра, а основ за дјеловање против агресије 
представља консензус чланица. Такође, у овом схватању колективна 
безбједност је у општем складу са договором да се одржи status qуо
између чланица, без унапријед одређене могуће пријетње. Друго схва-
тање може се означити као „неодређена колективна одбрана”, у којој 
је основ колективне одбране споразум према коме чланице брину о 
спољним пријетњама, али оне не одређују унапријед ко би могао 
представљати спољну пријетњу. У колективној одбрани ове врсте, 
прихвата се заједничка одбрана од било ког агресора споља. Треће 
схватање је најодређеније, јер је „одређена колективна одбрана”, одно-
сно савез за заједничку одбрану против унапријед одређеног носиоца 
пријетње или могуће агресије. Класичан и најуспјешнији примјер са-
веза за ову врсту колективне одбране је НАТО-савез. Логан објашња-
ва, да је суштина разлике између концептуалних приступа колектив-
ној безбједности, разлика између колективне безбједности и два типа 
колективне одбране. Он истиче своје увјерење да је, „...историјски са-
вез против одређене пријетње дјеловао и дјеловаће боље него неодре-
ђена колективна одбрана. Неодређена колективна одбрана је боље 
дјеловала и дјеловаће боље, него колективна безбједност”87. Слично, 
али знатно концизније одређење колективне одбране износи Д. Си-
мић, а оно гласи: „...Колективна одбрана, као облик сарадње у безбјед-
ности је усмјерена споља, према ближем и даљем окружењу система 
колективне одбране. Овако удруживање има као основни свој циљ 
заштиту својих држава чланица од спољног напада – агресије. Систем 
колективне одбране обавезује све државе да одговоре у случају да је 
било која чланица под пријетњом напада, или је постала жртва агре-
сије једне или више држава изван подручја простирања држава чла-
ница система колективне одбране”88 .

Иако су концепт колективне безбједности критиковали и оспора-
вали бројни аутори требало би истакнути да је већина аутора, наро-
чито либералиста и присталица теорија мира, афирмативно говорила 

87 Симић Р. Д., исто, стр. 68.
88 Симић Р. Д., исто, стр. 96.
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о њему. Међу њима се посебно истичу ставови америчких аутора. 
Они истичу да: „...колективна безбједност, кроз механизме институ-
ција, учвршћује повјерење у намјере других држава и продубљује са-
радњу. Она, промовише доброћуднију међународну средину у којој 
државе могу посветити мање пажње и средстава осигуравању свог 
опстанка, а више побољшавању стандарда – осим, и док се не појави 
агресор”89. Након хладног рата у Европи се указала потреба да њене
државе редефинишу своје националне интересе и безбједносне прио-
ритете тако да се осигура стабилност континенталне перспективе и 
развоја. У том погледу је врло значајан допринос институције колек-
тивне безбједности. Нпр. НАТО подстиче Њемачку да своје интересе 
дефинише у европском, а не у националном духу. Тим путем би тре-
бало да иду не само чланице ЕУ и НАТО-а, него и друге земље наро-
чито чланице бившег совјетског блока. Тако НАТО доприноси инте-
гративним процесима у Европи, што је и био мотив формирања овог 
моћног војног савеза. У противном дошло се до разних дезинтеграци-
оних процеса и могуће нове подијеле Европе на два супротстављена 
привредна, политичка, културна и војна блока, а тиме и до спиралних 
процеса угрожавања колективне и сваке друге безбједности.

Сарадња у безбједности
Крајем 80-тих година прошлог вијека знатно су мијењане пријет-

ње свјетском миру и безбједности од могућих масовних сукоба међу 
државама, па су бројни научници и политичари своју активност 
усмјерили на „историјску прилику” да изграде методе, принципе и 
механизме, којима би се већ умањена вјероватноћа избијања међудр-
жавних сукоба учинила још мањом. Некада идеалистички циљеви о 
„свијету без рата” или „вјечитом миру” изгледали су знатно реалнији. 
Међу мноштвом идеја, прије свега у кругу либералних институциона-
листа, преовладало је увјерење да је јачање повјерења и сарадње међу 
државама кључни предуслов јачања сваког вида безбједности.

Тако је велики број теоријских промишљања усмјерен на тражење 
институционалних форми и метода за јачање сарадње и примјену 
образаца таквих идеја. Међутим, највећи број понуђених идеја садр-
жавао је одређена ограничења и противрјечности, јер те идеје нису 
89 Симић Р. Д., исто, стр. 98.
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обезбјеђивале један цјеловит, интегрисан и непротивријечан при-
ступ, који би задовољио или укључивао све категорије субјеката и 
објеката безбједности. Неке од тих идеја, као нпр. колективна безбјед-
ност, биле су превише универзалне, друге, попут колективне одбране, 
захтијевале су ригорозне услове за успостављање, треће, које су у сре-
дишту имале безбједност појединца, пресудно су зависиле од унутра-
шњег уређења држава, и, на крају, четврте, као безбједносне заједни-
це, биле су престроге у погледу вриједносне блискости чланица и сл.

Нови изазови и пријетње безбједности све више излазе из оквира 
територијалних граница држава, конституишући се као регионалне и 
транснационалне мреже опасности. Таквим изазовима и пријетњама 
не могу се успјешно супротставити ни најбогатије и најјаче државе. 
Зато је зацртана међудржавна сарадња и безбједност, заснована на 
дијалогу и партнерству у циљу стварања не само заједничке, него и 
националне и безбједности појединца. Такав универзални модел на-
меће се као образац за достизање неопходног нивоа свих видова бе-
збједности. У условима турбулентног геостратешког безбједносног 
окружења, са мултипликативним и дисперзионим изазовима, наста-
ла је једна нова замисао сарадње у безбједности, тзв. кооперативна 
безбједност, Cooperative Security.

Идеја о истраживању нових облика и могућности сарадње у бе-
збједности зачета је у кругу америчких политичких и војних стратега, 
нпр. Е. Картера, Џ. Штајнбрунера и В. Перија. Она је у ствари, издр-
жавала потребе проналажења адекватних форми и метода јачања по-
вјерења и сарадње „западних демократија” са новонасталим демокра-
тијама на истоку Европе и могућностима њиховог укључивања у про-
цесе ширења заједничке безбједности на евро - азијском простору у 
условима послије „хладног рата”. Замисао о разради шире матрице 
кооперативне безбједности у значајној мјери је инспирисана у почет-
ку позитивним искуствима из успостављања сарадње кључних „за-
падних земаља” и НАТО-а са бившим комунистичким државама на 
истоку Европе, до којих је дошло у преломним тренуцима везаним за 
распад СССР-а, СФРЈ и крај „хладног рата”. Идеја о јачању заједнич-
ког мира и безбједности на евроатлантском простору, кроз ширење 
сарадње у тзв. „партнерску безбједност” са источноевропским земља-
ма, врло брзо је попримила први облик практичне реализације, обја-
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вљивањем Програма партнерство за мир „Program for Peace – PfP” по-
четком 1994. године.

Шири теоријски концепт кооперативне безбједности разрадила 
су два угледна америчка професора: Коен Ричард и Михалка Михаел. 
Захваљујући њиховом раду и савршеном познавању савремених то-
кова теоријске мисли и безбједносне реалности у свијету, идеја је пре-
расла у један практично нови концепт замисли сарадње у безбједно-
сти. Према обухватности, овај концепт је интегрални приступ савре-
меној безбједности. Он је превазишао бројна ограничења ранијих 
појединачних замисли сарадње и заједничке безбједности. Без обзира 
на извјесне разлике у ставовима двојице аутора, примјењивост тако 
замишљене сарадње у безбједности је очигледна, нарочито на евроа-
тлантско-азијском простору, укључујући и медитеранско–сјеверноа-
фричко подручје. Начела овако замишљене сарадње, такође, кори-
штена су у изградњи ЕСДП, о чему ће више ријечи бити у наредним 
разматрањима. О значају замисли сарадње у безбједности, можда нај-
боље свједочи коментар Р. Кенедија, директора Европског центра за 
студије безбједности Џорџ Маршал, који је он изнио у уводу студије 
двојице поменутих професора, о кооперативној безбједности, а који 
гласи „Ниједан посебан ток у протеклој деценији не заслужује па-
жљивију анализу од огромног пораста сарадње између земаља Евроа-
зије и Сјеверне Америке”90.

Према тумачењима креатора замисли кооперативне безбједно-
сти, она представља настојање да консултације замијене конфронта-
цију, сигурност- одвраћање, превенција – исправљање а међузави-
сност – унилатерализам. Наведене категорије појмова који су укључе-
ни у одређење кооперативне безбједности указују, како истиче Д. Си-
мић, на не противрјечан и цјеловит модел, кохерентан савременој 
реалности. Структура кооперативне безбједности према замисли ње-
них твораца, садржи четири концентрична круга (прстена) безбјед-
ности, размјештена тако да се појединачна безбједност налази у цен-
тру и представља исходиште свих осталих видова безбједности (ко-
лективне безбједности и колективне одбране) и покретачку снагу 
унапређења и активног ширења стабилности. Дакле, поред двије тра-
диционалне институције заједничке безбједности (колективне бе-
90 О наведеном више видјети у Свеска број 13., Маршал Центра, Оберамергау, СР 

Њемачка, 2010.
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збједности и колективне одбране), замисао кооперативне безбједно-
сти у средиште пажње ставља „заједничку бригу о безбједности поје-
динца” и императив ширења безбједносне сарадње чланица система 
на унапређењу стабилности у ближем и ширем окружењу. С обзиром 
да је о колективној безбједности и колективној одбрани већ било ри-
јечи у претходном питању, овдје ћемо изнијети сажет осврт на зами-
сао кооперативне безбједности о индивидуалној безбједности и о 
унапређењу стабилности.

Професор Коен истиче да су „...заштита и унапређење основних 
слобода појединца нуклеус из којег треба да зраче сви облици безбјед-
ности”91. Заправо, у одређеном смислу, он поистовјећује људска права 
са„људском безбједношћу” која је, како истиче, стожер сваког система 
међународне безбједности заснованог на начелима либералне демо-
кратије. Он, такође, наглашава да се без остварења, очувања и уна-
пређења појединачне безбједности не може говорити ни о глобалној 
безбједности, јер „...угрожавање појединачне безбједности у једној зе-
мљи сада, значи да је свим другим земљама посљедично умањена њи-
хова властита безбједност”.

Друга новина коју, како каже проф. Д. Симић, „...обогаћује зами-
сао, али и систем сарадње у безбједности је четврти прстен – унапре-
ђење стабилности”92. Према замисли аутора кооперативне безбједно-
сти, државе обухваћене овим системом сарадње активно се старају о 
стабилности у безбједности у њиховом ближем и даљем окружењу. То 
значи да овај прстен кооперативне безбједности има превентивну 
улогу у систему. Активно дјеловање на унапређењу стабилности у си-
стему кооперативне безбједности, поред утицаја на јачање повјерења 
и мирољубивости у окружењу, подразумијева и економске и дипло-
матске мјере, док се употреба оружане силе предвиђа само као крајње 
средство. Коен посебно упозорава на обазривост насилних утицаја у 
окружењу, јер, како истиче, успостављање, одржавање и унапређење 
стабилности у окружењу не подразумијева дозволу било коме за нео-
правдано мијешање у легитимне послове углавном „средњих и малих 
држава”. Будући да, како примјећује проф. Д. Симић, замисао Коена 
подразумијева и „...заједничку примјену међусобно не противрјечних 

91 Симић Р. Д., исто, стр. 75.
92 Симић Р. Д., исто, стр. 96.
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средстава за постизање пожељних циљева”93, систем сарадње у бе-
збједности, који он предлаже, има одлике једне стратешке замисли.

Када је ријеч о ширењу система кооперативне безбједности, пита-
ње које се намеће тиче се његових могућих граница у физичком про-
стору. У том смислу, проф. Д. Симић, донекле оптимистички закљу-
чује: „...најпожељнији исход развоја система сарадње у безбједности 
је његово прерастање, у погледу просторног обухвата, глобални си-
стем сарадње у безбједности, који би обухватио све појединце и све 
народе на Земљи”. Евроатлантска безбједносна заједница је готово 
урађена по моделу сарадње у безбједности на дужи рок, и није сасвим 
нереално очекивати образовање једног огромног евроазијско-атлант-
ског система сарадње у безбједности, од Ванкувера до Владивостока, 
који би обухватио Руску Федерацију и Кину, као и земље настале од 
бивших република СССР-а.

3.4.3. Безбједносна заједница

У другој половини XX вијека јавиле су се идеје о новим установа-
ма међународне безбједности у односу на колективну безбједност и ма 
равнотежу снага, којима се током хладног рата достизала, чувала и 
унапређивала међународна безбједност. У анализу међународних од-
носа уводе се нови појмови сарадње, међузависности и повезивања 
све у циљу побољшања и унапређења међународне безбједности и до-
стизања трајног мира94. Идеја сарадње свих међународних актера, од-
носно, остваривање националних интереса на регионалном и међу-
народном нивоу подразумијева постојање јасних мотива за те облике 
повезивања. То се посебно односи на област међународне безбједно-
сти и мира, којима погодује јачање међународне сарадње у свим обла-
стима, при чему постепено слабе елементи суверенитета државе, а 
интеграција се намеће као неминовност95. Због потребе функционал-

93 Симић Р. Д., исто, стр. 98.
94 О међузависности шире у: Jervis R., „Realism, Neoliberalism, and Cooperative: Un-

derstanding the Debate” InInternational Security, Vol. 24, No. 1, 1999., pp. 42-63.
95 Goldstein J.S., International Relations, Fift h edition, Longman, New York, 2003., p. 

381.
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ног повезивања, односно, стварања мреже функција, држава, а у циљу 
успостављања пријатељских односа и узајамне безбједности, одража-
ва настојања да се међународно окружење из основа измијени. Суве-
рене државе, које су прије штитиле само сопствене интересе, све више 
повезују заједнички међународни интереси, који сукобе замјењују са-
радњом.96 На овим поставкама се афирмисала идеја сарадње и пове-
зивања, односно заједничког дјеловања у достизању, очувању и уна-
пређењу безбједности у међународном систему.

Модел безбједносне заједнице изложио је средином XX вијека 
Карл Дојч, као потребу држава за успостављањем стабилне мирољу-
биве сарадње. Према овом моделу, интеграција свијета у безбједносну 
заједницу на идеји и пракси међународне сарадње, аутоматски би 
елиминисала ратове као начин рјешавања сукоба међу државама. За 
то је неопходно развити осјећај заједништва, узајамних симпатија 
међу народима и приврженост институцијама и пракси која је довољ-
но снажно и широко прихваћена да би омогућила дугорочне „мирне 
размијене” између народа. Услов убрзања интегративних процеса је 
унапређење свијести која омогућава заједнички живот у заједници. 
Модел безбједносне заједнице се супротставља традиционалном по-
нашању међународних актера, те се истиче и наглашава потреба кон-
тролисања и ограничавања силе, као и унапређење разумијевања, као 
услова отклањања сукоба. На критици Дојчове безбједносне заједни-
це Роберт Џервис износи нешто другачија виђења исте97. По њему ра-
тови и могућност њиховог избијања су између великих сила покрета-
чи међународне политике, који утичу како на њихове границе и рас-
подјелу добара међу њима, тако и на њихове унутрашње споразуме и 
одређивање судбина мањих држава. Према томе, ратова између воде-
ћих сила (САД, Западна Европа и Јапан) у будућности неће бити. Ове 
државе се опредјељују за формирање плуралистичких безбједносних 
заједница, сматрајући да своје интересе могу прије остварити уздржа-
вањем од примјене силе него међусобним ратом. Оквир за ово пона-
шање управо су безбједносне заједнице које „нису ништа ново” у ме-
ђународним односима, осим чињенице да их чине „водеће чланице 

96 Јанев И., Теорије о међународним односима и спољној политици, Плато, Београд, 
1998., стр. 49-50.

97 Jervis R., „Th e Era of Leading Power Peace”, International Politics: Enduring Concepts 
and Contemporary Issues, London, 2003., pp. 395-411.
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међународног система, које су у прошлости биле такмаци и водиле 
борбу за безбједност, моћ и вриједности”98. Дилема да ли постојање 
безбједносне заједнице значи крај безбједносних пријетњи њеним 
чланицама, указује на чињеницу да то што најразвијеније земље не 
пријете САД -у не значи да се он не суочавају са пријетњама. Не ума-
њујући тежину пријетњи по САД као што су тероризам, „непослушне 
државе”, Кина и Русија, Џервис сматра да су оне много мање од при-
јетњи из времена Хладног рата, и да немају снаге да утичу на свјетску 
политику као сукоби између водећих сила у прошлости. Ове пријет-
ње не задиру у све аспекте међународне политике и структуру држав-
но-друштвених односа и не представљају борбу за доминацију у ме-
ђународном систему, или су директан изазов интересима САД -а. Те-
роризам „нема потенцијал да постане замјена рату великих сила, од-
носно погонска снага политике.”99 Међутим и поред настојања да се 
државе послије 11. септембра уједине у борби против тероризма до 
тога неће доћи. У жижу интересовања ће поново доћи ранија неслага-
ња и сукоби, а отклањање рата између водећих сила остаје значајно 
питање. Друго питање односи се на предвиђања о трајању заједница, 
посебно европске безбједносне заједнице.

Анализа односа између Европе и САД-а указује на постојање вео-
ма малих могућности да дође до сумњи и страхова за будућност и 
сукоба интереса, што би могло узроковати урушавање те заједнице. 
Међутим, са друге стране, већа опасност пријети од могућег раскола 
између чланица и, у одређеној ситуацији, повлачење америчких снага 
из Европе, стварања атмосфере такмичења у безбједности унутар за-
једнице. Али, ако државе вјерују да ће безбједносна заједница трајати, 
неће бити претјерано осјетљиве на пријетње чланова унутар те исте 
заједнице, а самим тим неће ни осјећати потребу да предузимају мјере 
опреза које би могле ослабити безбједност осталих чланица те зајед-
нице. Док постоји вјера да је мир могућ на било који начин, шансе за 
несмотрене тензије и пријетње су мале. Ипак, процјене о трајању бе-
збједносне заједнице су незахвалне, имајући у виду брзину промјена у 
свјетској политици. Безбедносна заједница, истиче Џервис, заснива 
се на демократији и развоју, и све што би довело у питање ове двије 

98 Jervis R., исто, стр. 395-411.
99 Jervis R., исто, стр. 397.
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одреднице, довело би у питање и саму заједницу. Узимајући у обзир то 
да је тешко предвидјети да кретања на међународном нивоу могу до-
вести до рата између водећих земаља, заједница у себи не садржи сје-
ме сопственог уништења.

Неопходан услов за одржање и развој безбједносне заједнице је 
убјеђење оних који је чине да је рат ужасно скуп, а свако освајање те-
шко. Зато се очекивање користи од рата унутар заједнице негира јер 
заједницу чине развијене земље, које су задовољне постојећим одно-
сима који се не заснивају на рачуници „користи и штете” и милитари-
зму. Тешко је замислити да би рат могао бити рјешење за проблеме 
међу чланицама заједнице. Мир унутар заједнице доноси добити, на-
рочито економске. За разлику од некадашњег вјеровања да је рат оно 
најбоље у појединцима и нацијама и да су врлине које рат захтјева, 
међу којима су дисциплина и самопожртвовање, централне за циви-
лизацију, дотле су, демократија и једнакост постале главне вриједно-
сти међу развијеним земљама. „Компромиси, уважавање туђих инте-
реса, поштовање закона и избјегавање насиља су вриједности које 
подстичу демократију и, сходно томе, поштују се унутар заједнице”100.

Заједница је, такође, јединствена јер су сви њени чланови демо-
кратске земље које цијене сличне вриједности. Једини импулс за от-
почињање рата могла би бити жеља да се нека друга земља промјени у 
смислу прихватања вриједности које одликују све чланице заједнице, 
што је немогуће ако су вриједности заједничке.101 Чланице безбједно-
сне заједнице неће у будућности градити односе на политици силе, 
иако нису искључени могући ривалитети и цјенкања у односу на неке 
елементе њихове унутрашње политике. У рјешавању могућих сукоба 
између чланица централну улогу ће имати густа мрежа институција 
унутар заједнице. Обзиром на то да ће садржај свих облика понаша-
ња, међу којима пријетње, блефирања и упозорења заузимају цен-
трално мјесто, али ће оне ипак бити различите у односу на оне у тра-
диционалној међународној политици, Џервис истиче да ће политика 
унутар европске безбједносне заједнице можда почети да личи на од-
носе између САД -а, Канаде и Аустралије, које Коен и Нај описују као 
сложену међузависност. Међутим, иако економски односи и интегра-

100 Jervis R., исто, стр. 404.
101 Jervis R., исто, стр. 405.
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ције имају везујућу улогу за даљи развој и опстанак заједнице, сила се 
не може потпуно искључити као средство за којим могу лако посегну-
ти њене чланице.

„Иако се унутар заједнице неће пријетити силом, она ће остати ва-
жна у међусобним односима чланица”.102. Због тога Џервис распознаје 
четири обрасца понашања и међусобних односа унутар заједнице:

– Могуће је даље слабљење националних аутономија држава чла-
ница и губљење разлика између унутрашње и спољне политике 
чланица у односу на заједницу. Ово подразумијева смањење 
моћи и редукцију суверенитета и националних интереса, чиме 
ће идеја спорног „националног интереса” постати још пробле-
матичнија;

– Међусобни утицај чланица унутар заједнице је велики, и под-
разумијева далекосежну и интензивну сарадњу. Односи изме-
ђу чланица били би руковођени заједничким принципима и 
законима, што би се могло проширити и изван заједнице. Тен-
зије не би потпуно нестале, било би више заједничких напора у 
рјешавању општих питања, а линија између „високе” и „ниске” 
политике постала би још нејаснија;

– Постојање раздвојених националних интереса чланица зајед-
нице, гдје би најмоћнија чланица (САД ) дијелила у већој мјери 
одговорност и моћ са осталим чланицама него што то данас 
чини. Национални интереси чланица би остали раздвојени, а 
САД би слиједиле образац у којем се амбиције и интереси 
шире, а моћ расте (хегемонистичка политика). Коначни циљ би 
био стварање релативно „доброћудне империје”. Остале чла-
нице заједнице пристајале би на то због безбједносних гаран-
ција које им може пружити најмоћнија чланица заједнице, и 
чињенице да би њихова преговарачка моћ могла бити гаранци-
ја да се САД-е неће одлучити на потпуно искључење интереса 
осталих чланица због незадовољства које би могло произвести 
дугорочније посљедице по заједницу, и посљедњи четврти,

– Покушај најмоћније чланице заједнице да задржи позицију хе-
гемона, али је цијена другачија, тако нпр. опасности од америч-
ког унилатерализма постаје довољна да друге чланице под-
стакне на формирања коалиције противтеже укључивањем у 

102 Jervis R., исто, стр. 406.
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заједницу других великих сила (Русије и Кине). У таквој ситуа-
цији би могло доћи до повлачења безбједносних гаранција за 
заједницу од САД -а, чиме би се створили услови за сукобе у 
заједници. У овим условима, у првом плану би поново били су-
коб националних интереса, слабљење међународних институ-
ција, борба за моћ, употреба силе и пријетње, односно прева-
зиђени концепти равнотеже снага и балансирања. Природа ове
заједнице подсјећала би на старе добро познате обрасце са не-
ким мањим измјенама (избјегавање отворене примјене силе, 
релативно измијењени обрасци рјешавања сукоба итд.)”.103

На крају, може се рећи, да само постојање безбједносне заједнице, 
чије су чланице најмоћније државе данашњице, оповргава познате и 
актуелне теорије о рату, као и оне теорије према којима се водеће силе 
увијек боре за доминацију и да су, зарад сопствене безбједности или 
статуса, спремне да једнострано употребе силу. Без обзира на разли-
чите ставове о значају стварања и развоја безбједносних заједница, 
оне су доказ о могућности успостављања” неизнуђеног мира без цен-
тралне власти”104.

Међу најпознатије безбједносне заједнице су НАТО савез и Вар-
шавски уговор, двије безбједносне заједнице које су биле гарант бе-
збједности својих чланица, а самим тим обезбеђивале су безбједност 
друштва у цјелини. Промјене које су се десиле крајем осме деценије 
прошлог вијека условиле су да дође до распада Варшавског уговора 
довеле су до појаве безбједносног вакума. Настали безбједносни ва-
кум у Источној Европи покушали су да ублаже НАТО савез и ЕУ 
(Европска унија).

3.4.4. Безбједносни режими и комплекси

Током девете деценије двадесетог вијека слабост државе дожи-
вљавана је као једна од кључних пријетњи међународној безбједно-
сти, а изградња државе, заједно са хуманитарном интервенцијом, по-

103 Jervis R., исто, стр. 407–408.
104 Jervis R., исто, стр. 409.
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стала је омиљени концепт међународне заједнице, због чега Хелман и 
Ратнер, правилно уочавајући тренд према коме постоје државе чији је 
опстанак угрожен услед притисака изнутра, а чија се политичка не-
стабилност и потенцијал за производњу сукоба могу пренијети и на 
друге државе, они први износе тезу о томе да слабе државе предста-
вљају озбиљну пријетњу безбједности. Пораст броја унутар државних 
сукоба и опадање способности државе да их самостално ријеши изи-
скивали су нова рјешења, попут интервенције споља (војна и хумани-
тарна интервенција) и ангажмана Организације уједињених нација у 
постконфликтној изградњи мира.105

Појам суверенитета додатно је проблематизован у пракси разма-
трањем односа између аутономије државе као функционалног актера 
међународних односа и њених капацитета.106 На овај начин отворена 
је могућност за употребу концепта изградње државе као средства за 
постизање и унапређивање националне и међународне безбједности. 
Питање слабости државе и њене изградње постајало је све значајније 
за студије безбједности након краја Хладног рата. То је било у складу 
са помјерањем фокуса великог броја безбједносних интеракција са 
глобалног нивоа на ниже нивое унутар међународног система. Главне 
пријетње безбједности нису више долазиле са глобалног нивоа, већ је 
уочено да се већина интеракција у пољу безбједности сада дешава на 
регионалном нивоу. За такав поменути тренд, представници Копен-
хашке школе безбједности су развили нову теорији под називом „Тео-
рија регионалног безбједносног комплекса”. Следбеници ове теорије 
сматрају да је безбједност и даље везана за територију и да се безбјед-
носне пријетње, које примарно генеришу државе, брже преносе кра-
ћим растојањима, због тога је потребно смислено посматрати безбјед-
носну динамику на регионалном нивоу.

Као концепт нових установа међународне и регионалне безбјед-
ности, безбједносни режим (security regime) је изведен из општег пој-
ма режима и уско је везан за став о неопходности јачања међународ-
них институција у очувању међународне безбједности и мира107. Пре-

105 Hehir A., and Robinson N., State-building: Th eory and Practice, Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2007., pp.3.

106 Sovereignty S.D., Organized Hypocrisy, Princeton University Press, 1999., pp. 67.
107 Међународне институције се могу дефинисати као скуп утврђених правила и 

норми у одређеном простору и времену.
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ма неким прихваћеним дефиницијама у савременој теорији међуна-
родни режими су „...скуп норми које утврђују начине на основу којих 
се државе могу надметати и сарађивати са другим државама, и забра-
њивати неприхватљиве начине понашања”, односно „норме, правила 
и процедуре за заједничку акцију са којом се сагласио низ држава”108. 
Слично дефиницији међународних режима, дефинишу се и безбјед-
носни режими као „...скуп имплицитних и експлицитних принципа, 
норми, успостављених процедура и правила на које се ослањају акте-
ри у међународним односима”109. На основу наведене дефиниције, мо-
жемо видјети да је сама суштина режима је у сљедећем:

– Принципима као везивном ткиву теоријских поставки о томе 
како свијет функционише;

– Нормама које описују опште стандарде понашања, те утврђују 
права и обавезе држава.

– Правилима која разрађују опште норме и принципе, задужена 
за усклађивање сукоба који могу постојати између принципа и 
норми;

– Процедуре доношења одлука – које утврђују посебне облике по-
нашања (нпр. систем гласања).

Норме и принципи одређују карактер режима и не могу се мије-
њати без промјена саме природе режима. Основни чиниоци настанка 
режима су сила и интерес – егоистички интерес држава који се, као и 
код безбједносне дилеме, не састоји у максимализацији сопствене 
моћи у односу на моћ других, већ у максимализацији сопствене кори-
сти, при чему би се корист требало да стиче тако да не допринесе или 
што мање допринесе користи других субјеката110. Ситуације у којима 
је неопходно стварање режима, су случајеви примјене „...дилеме за-
једничких интереса”111 која се разрјешава сарадњом у циљу избјегава-
ња нежељеног исхода и „...дилеме заједничких аверзија”, која се засни-
ва на усклађивању, слагању субјеката око исхода које би требало из-

108 Mearsheimer J.J., Th e False Promise of International Institutions, University Press, Lon-
don, 1995., pp. 5-49.

109 Sovereignty D.S., исто, стр. 20.
110 Јанев И., исто, стр. 191
111 Stein A., Coordination and Collaboration: regimes in an Anarhic World. InInternation-

alOrganization, Vol. 36, No. 2, 1982., pp. 299-324.
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бјећи112. До потребног усклађивања је могуће доћи на одређивање 
правила понашања зависно од својстава субјеката, као и регулисањем 
понашања према датом контексту. С обзиром на ово, режими се могу 
класификовати на:

– Режиме утемељене на сарадњи; и
– Режиме настале усклађивањем.

Ова два виђења режима се разликују по степену формализације, 
гдје се варање искључује јер субјектима доноси прије штету него ко-
рист, чиме је олакшано стварање и поштовање ових режима. Заснова-
ни на међународној сарадњи, режими су институционализовани об-
расци одређених правила и норми понашања, који могу бити фор-
мално и неформално организовани. Они подразумијевају висок ниво 
институционализације, много више од простог скупа правила. Иако 
су претежно облици неформално организованих образаца понаша-
ња, што значи да правила и норме понашања нису у цјелости конкре-
тизовани као што је то у случају међународних организација, режими 
остварују значајан утицај на природу и домет сарадње између држава 
и других транснационалних субјеката. Међународне режиме стварају 
државе у настојању да „...разраде правила сарадње чак и уколико на 
међународном плану влада анархија.”113

Послије Другог свјетског рата режими су подразумијевали посто-
јање јасно утврђених правила и институције на којима се развијала 
међународна сарадња у одређеној области, као нпр. у области међуна-
родне трговине – Општи споразум о тарифама и трговини/ГАТТ и Т
др). Дакле, о режимима се не може говорити када не постоје ни фор-
мални уговори ни блиска очекивања да ће правила бити усвојена. У 
случају одсуства формалних уговора и очекивања да ће се актери 
придржавати неформалних правила, ради се о постојању „...прећут-
ног режима”. Када постоје формална правила а не очекује се да ће их 
се актери придржавати, ради се о „...режимима мртвог слова”. Међу-
тим, када су висока очекивања да ће формална правила бити пошто-
вана режими су потпуно развијени, тј. тада говоримо о „...режимима 

112 Baylis J., International and GlobalSecurity in the Post-Cold War Era, University Press, 
London, 2000., pp. 301.

113 Кегли Ч.В., и Виткоф Ј.Р., Светска политика – тренд итрансформација, Проме-
теј, Београд, 2006, стр. 476-477.
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у пуном цвату”. Ова подјела и класификација је извршена на принци-
пу (не)постојања формалних уговора и очекивања да се правила по-
штују или не поштују114. Посматрано са географског аспекта постоје 
билатерални, регионални и глобални режими, а са обзиром на област 
на коју се односе могу бити безбједносни, економски, комуникациони 
и режими у области животне средине.”115

Безбједносни режим је феномен XX вијека и теоријски предста-
вља супротност концепту „безбједносне дилеме”. Идеја безбједносних 
режима се заснива на појачаној свести о потреби усклађивања и успо-
стављања већег нивоа сарадње и повјерења између држава у области 
националне и међународне безбједности. Задаци режима су стварање 
тачно утврђеног поретка и успостављање правде, јер се једино у по-
ретку који подразумијева постојање правде може достићи стабилан 
мир116. Безбједносни режими подразумијевају стања у којима „...група 
држава, у настојању да пригуши безбједносну дилему, сарађује како 
би превазишла међусобне несугласице и избјегла рат, сопственим по-
ступцима и процјенама понашања других”117.

Као примјер безбједносног режима у теорији се веома често наво-
ди „Европски концепт”, уговор о сарадњи европских монархија после 
Наполеонове ере, чији је циљ био супротстављање будућим револу-
цијама и сукобима у Европи. Међутим, у новије вријеме има и других 
примјера безбједносних режима, на примјер уговори о сарадњи у 
области контроле и неширења нуклеарног оружја, и уговори о разо-
ружању (SALТ I и II). Ови режими су чинили покушај ограничавања Т
ширења нуклеарног оружја у вријеме Хладног рата између СССР -а и 
САД -а.

Пошто државе потписнице нису показале вољу за његову реали-
зацију, режим је постао „режим мртвог слова”. Један од познатијих 
глобалних безбједносних режима је Споразум о неширењу нуклеар-
ног оружја из 1968. године, који је потписало 170 држава, обавезујући 

114 Baylis J., and Smith S., Th e Globalization ofWorld Politics: An introduction to interna-
tional relations, second edition, 2001., pp. 303.

115 Levy A.M., „Th e Study of International Regimes” InEuropean Journal of International-
Relations, Vol. 1, No. 3, 1995., pp. 267-330.

116 Kegley W. Jr.C., and Raymond A.G., Exorcising the Ghost of Westphalia: Building World 
Order in the New Millennium, 2002, pp. 5.

117 BaylisJ., and Smith S., исто, стр. 260.
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се да ће сарађивати на плану ограничења развоја, употребе и проба 
нуклеарног оружја, као и спречавања трансфера нуклеарног оружја, 
материјала и технологије за његов развој изван круга држава које по-
сједују ово оружје и материјале.118 Овај споразум је замишљен као ме-
ханизам за спречавање ширења броја нуклеарних држава, јер је ра-
звој нуклеарног оружја представљао велику опасност за све међуна-
родне учеснике, без обзира да ли посједују ово оружје или не – општа 
рањивост огледала се у чињеници да не постоји адекватна одбрана од 
ове пријетње, јер и земље са малим нуклеарним арсеналом могу нани-
јети физичку штету великим силама или њиховим савезницима. Он је 
добио подршку и од земаља без нуклеарног наоружања, дијелом као 
резултат нагодбе да и оне могу доћи у посјед нуклеарне технологије у 
мировне сврхе. Коначно, Споразум је био третиран као успјешан мо-
дел за очување и унапрјеђење међународне безбједности у вријеме 
Хладног рата. Због тога се он сматра угаоним каменом глобалног бе-
збједносног режима у области спречавања ширења нуклеарног оруж-
ја,119 који се и данас настоји различитим иницијативама и институци-
оналним допунама усавршити.

После 1995. године овај режим је доживио више искушења, јер су 
Индија, Пакистан и Сјеверна Кореја и поред преузетих обавеза, извр-
шиле неколико нуклеарних проба, чиме је доведен у питање опстанак 
наведеног режима. Такође, још 70-их година XX вијека у неким зе-
мљама су тајно развијани нуклеарни програми, који су додатно сла-
били међународне напоре о забрани ширења овог оружја. Као при-
мјери могу се навести Аргентина, Бразил, Ирак, Израел, Иран и Јужна 
Африка. Такви покушаји су били реална пријетња безбједности и за 
поједине регионе (Јужна Азија, Средњи Исток, Источна Азија, Јужна 
Америка и Јужна Африка), као и за цијели свијет.

Посебан значај имају мултилатерални режими о контроли оруж-
ја, који помажу изградњи политичких и економских савеза против 
оних који неће да им се придруже или су из њих иступили. У таквим 
ситуацијама ови режими могу бити средство за оснивање војних са-
веза против држава које се не придржавају успостављених норми и 
правила – на примјер против Ирака послије 1991. године. Страх од 
118 О овом режиму видјети: Hall A.J., International Order and the Futureof World Poli-

tics, University Press, London., 1999., pp. 376.
119 Baylis J., and Smith S., исто, стр. 434.
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даљег ширења хемијског оружја навео је државе да успоставе глобал-
не безбједносне режиме, па да је 1993. године усвојена Конвенција о 
хемијском наоружању која забрањује развој, производњу, коришће-
ње, трансфер и нагомилавање овог оружја. Овај режим је био сред-
ство оснивања војног савеза против Ирака, због сумњи да Садам Ху-
сеин развија хемијски оружани програм. Безбједносни режими су се 
оснивали и због ограничења употребе биолошког оружја, а основу 
овог режима представља Женевски протокол из 1925. године о забра-
ни употребе бактериолошког оружја и отровних гасова у рату, и Кон-
венција о биолошком оружју из 1972. године о забрани употребе 
оружја направљеног од микроорганизама, токсина и средстава за ко-
ришћење тог оружја.

Процватом глобалног тероризма, који носи опасност од употребе 
хемијског и биолошког оружја, улога мултилатералних безбједносних 
режима је значајно порасла, посебно у области контроле ширења 
оружја за масовно уништење од стране ових транснационалних акте-
ра. Помоћу њих се покушавају ојачати мреже мултилатералних анти-
терористичких конвенција, које су основни механизми спречавања и 
кажњавања припадника терористичких организација који покушава-
ју доћи у посјед овог оружја и употријебити га у терористичким акти-
ма.120 Зато, ширење оружја за масовно уништење и глобални терори-
зам, као савремене пријетње безбједности, налажу обавезу усаврша-
вања постојећих и развој нових регионалних и глобалних безбједно-
сних режима, који могу проширити свој домете и постати један од 
кључних начина за достизање, очување и унапређење безбједности.

Велика повезаност и међузависност свих нивоа безбједности неи-
збјежна је одлика савремених међународних односа. Ипак, историја 
међународних односа показује нам да државе нису дефинисале бе-
збједносне потребе и захтјеве имајући у виду цјелокупно међународ-
но окружење. Потребе и захтјеви често су се односили на непосредно 
окружење државе/ва, или нешто ширег простора (регије), зависно од 
односа снага ближих и даљих сусједа, као и процјене моћи оних држа-
ва које би могле угрозити националну безбједност других држава. По-
ред тога, логика „безбједносне рачунице” тјерала је државе да своје 

120 Roberts B., Proliferation and Nonproiliferation in the 1990s, University Press, London, 
1999., pp. 75.
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окружење не посматрају као хармоничну цјелину, јер су директне 
пријетње долазиле најчешће од држава непосредног окружења. У том 
смислу је, уз националну и међународну безбједност, исправно гово-
рити о регионалној безбједности као битном нивоу безбједности, јер 
је без регионалне безбједности немогуће свеобухватно анализирати 
концепт безбједности. Уколико се не уоче све карактеристике овог 
нивоа безбједности, немогуће је схватити и међусобни положај држа-
ва на локалном нивоу, нити карактер односа између великих сила и 
локалних држава121.

Уопштено, регија представља низ судбински повезаних и блиских 
држава у географском смислу, између којих је успостављен јасан и 
значајан подсистем безбједносних односа. На основу тога, може се го-
ворити о регионалним безбједносним подсистемима, чију суштину 
можемо открити фокусирајући се на два непосредна нивоа анализе 
између система и држава, а то су: ниво самих подсистема и ниво ша-
блона међусобних односа.”122 У односу на националну и глобалну бе-
збједност, гдје су објекти безбједности држава и човјечанство, регио-
нална безбједност се бави динамиком безбједности у региону. Међу-
тим, референтни објекат регионалне безбједности није неки безлич-
ни „регион”, већ географски блиско повезане државе у дати регион. 
При томе, у центру интересовања нису само државе већ сложени и 
испреплетени односи моћи и различити шаблони понашања између 
тих држава.

При дефинисању регионалне безбједности основни елеменат који 
би требали бити додани односима моћи је шаблон пријатељства и не-
пријатељства међу државама. Између ова два пола је широк распон 
осјећања индиферентности и/или неутралности, у којима су прија-
тељство и непријатељство сувише слаби да би нешто значили, или су 
измијешани да не узрокују јасно нагињање овој или оној страни.123

Шаблони пријатељства/непријатељства настају услед различитих 
околности и не могу се предвидјети једноставном анализом расподје-

121 Buzan B., People, State & Fear: An Agenda for International Security Studies inthe Post-
Cold War Area, Second edition, 1991., pp. 187.

122 Buzan B., исто, стр. 188.
123 О шаблонима пријатељства/непријатељства више види у: Buzan B., People, State 

and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Area (second edi-
tion), 1991., pp. 188-189.
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ле моћи. Ове околности се протежу од конкретних ствари (сукоби 
око граница, интереси етнички сродних народа и идеолошке оријен-
тације) до дуготрајних позитивних и негативних историјских веза из-
међу географски блиских држава, судбински упућених једних на дру-
ге. Додавањем димензије пријатељства/непријатељства добија се мно-
го јаснија слика шаблона односа и карактера несигурности него у 
случају просте апстракције теорије равнотеже моћи. На овој основи 
подсистеми регионалне безбједности се могу сагледати и кроз шаблон 
пријатељства и непријатељства који постоје унутар одређеног гео-
графског простора.

Овако постављен подсистем регионалне безбједности Бери Базан 
назива безбједносним комплексом, под којим подразумијева „...групу 
држава чије су примарне безбједносне бриге довољно блиско повеза-
не, тако да се национална безбједност једне од њих никако не може 
посматрати одвојено од других.”124 Идеја безбједносног комплекса су-
штински доказује значај регионалног нивоа анализе унутар расправа 
о безбједности. Овдје се ради о новом правцу и нивоу анализе у одно-
су на проблеме са којима се сусрећу државе на регионалном нивоу, 
што имплицира да је једно од централних питања како државе могу 
управљати својом безбједношћу на регионалном нивоу.125 У теориј-
ском смислу безбједносни комплекси могу се извести како из државе 
тако и системских нивоа. Посматрајући са аспекта државе, они су ре-
зултат интеракција између двије или више држава, и начин на који 
државе могу артикулисати безбједносне интересе у својој непосред-
ној околини, а из угла међународног система безбједности, комплекси 
се стварају међусобним дејством анархије и географије.

Анархични међународни систем суочава све државе са безбједно-
сном дилемом, при чему је безбједносна међузависност под снажним 
утицајем географских чинилаца. На примјер, државе теже да остваре 
блиске везе прије са сусједима него са државама које су на географски 
више удаљене. Узимајући у обзир оба нивоа гледања, безбједносни 
комплекси се, по оцјени Базана, могу схватити као специфични прои-
зводи анархичног међународног система и трајни облици комуници-
рања држава унутар датог система.
124 Buzan B., исто, стр. 190.
125 Evans G., Th e Penguin Dictionary of International Relations, Penguin Books, London,

1998., pp. 492.
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У односу на цјелину, могуће је постојање више безбједносних 
комплекса са снажно израженом безбједносном међузависношћу 
унутар система. Безбједносни комплекси нису само апстрактне кате-
горије, они су у извјесном смислу „реални”. Реалност комплекса више 
лежи у појединачним карактеристикама пријатељства/непријатељ-
ства и осјећања равнодушности између држава, него у појму подси-
стема који је свјестан самог себе. Као и код равнотеже снага, безбјед-
носни комплекс може да постоји и функционише без обзира да ли га 
учесници препознају. Они ће, наиме, свакако препознати одређене 
црте пријетње која виси над њима, јер, уколико би се десило да не 
буду препознати, цијела идеја безбједносног комплекса била би нева-
жећа. Ипак, они вјероватно неће препознати, или неће схватити у 
потпуности, цјелокупни шаблон чији су саставни дио. Типично је да 
су државе свјесније пријетњи које им упућују друге државе, него при-
јетњи које оне саме упућују другима. Овај проблем препознавања 
представља прилично оштро аналитичко развође између равнотеже 
модела моћи, који од обичног учесника захтјева да препозна шаблоне 
који обликују његово понашање, и подсистема, који често захтијевају 
такву свијест, будући да она улази у саму дефиницију подсистема.

Препознавање комплекса, као и равнотеже моћи, не условљава 
његово постојање. Уколико се он препозна свакако ће утицати на по-
литику учесника тиме што ће их учинити свјеснијим ширег релациј-
ског контекста који се већ налази унутар њихових одређених поли-
тичких проблема.126 Препознавање комплекса обухвата процјењива-
ње релативне моћи којом располажу различите државе, које су на не-
ким мјестима веома велике, као нпр., између Индије и Пакистана, док 
су на другим релативно слабе, као нпр., између Аустралије и Индоне-
зије. На неким мјестима је међузависност позитивна, нпр. између 
Шведске и Финске, а на другим мјестима ће бити негативна, као што 
је у случају ривалство између Ирана, Ирака и Саудијске Арабије. Бе-
збједносни комплекси обично настају из локалних веза, међутим, 
када се ради о великим силама, групе држава обично повезује зајед-
ничка пријетња.

Безбједносни комплекси постоје гдје је релативно јак карактер 
комплекса окренут унутрашњости, а релативно слаб карактер интер-

126 Buzan B., исто, стр. 192.
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акција са сусједима. Безбједносна међузависност ће бити јача између 
чланова низа него између чланова низа и држава изван низа. Границе 
између ових низова биће дефинисане релативном равнодушношћу, 
која брине о безбједносним перцепцијама и интеракцијама које пре-
лазе те границе.127 Основни фактор који дефинише комплекс је обич-
но високи ниво пријетње/страха који се може узајамно осјетити изме-
ђу двије или више великих држава. У теорији, висок ниво повјерења
и пријатељства, такође, може да служи као повезујућа сила, као што је 
случај нпр. међу нордијским државама. Безбједносна међузависност 
може бити позитивна и негативна, иако су границе оваквог дефини-
сања веома ријетке. Критериј узајамности између небезбједности и 
комплекса у дефинисању самих комплекса, проблем је који се налази 
због неуједначене безбједносне везе између, двије велике локалне др-
жаве.128

На основу наведеног можемо рећи да постоји јасна разлика изме-
ђу нижег и вишег нивоа безбједносног комплекса. Комплекс нижег 
нивоа се састоји од локалних држава чија се моћ не протеже даље од 
њихових локалних сусједа, или се уопште ни не протеже. Комплекс 
вишег нивоа садржи у себи велике силе чија моћ може да се протеже 
много даље од граница њихове непосредне околине, или државе чија 
је моћ довољно велика да изврши утицај на неколико регија, које 
услед њихове велике географске површине, заправо представљају 
„локално окружење” као што су Кина и Русија). Разлика између ком-
плекса вишег и нижег нивоа је значајна уколико сви нивои безбједно-
сне анализе унутрашњи, регионални, супер-регионални и глобални, 
буду поново реинтегрисани. Будући да између високог и ниског ни-
воа постоје велике разлике у моћи, логично је очекивати да неједнака 
интервенција од вишег нивоа ка нижем буде нормална карактеристи-
ка система.

Једна од битних предности безбједносних комплекса је да они 
пружају увид у безбједносне динамике регионалног нивоа које обли-
кују и посредују у таквим интервенцијама. Пошто су безбједносни 
комплекси дјелом географски идентитети, они често сами посебни 
укључују и мање државе које, обзиром на релативно малу снагу у од-

127 Buzan B., исто, стр. 193.
128 Buzan B., исто, стр. 194.
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носу на своје сусједе, имају мали утицај на структуру комплекса. Ме-
ђутим, иако је њихова безбједност уско повезана са шаблоном вели-
ких држава, оне могу постати извор пријетње некој већој држави ако 
у постојећој безбједносној динамици учествују и велике силе.129

Централно питање у анализи безбједносних комплекса је могу ли 
културне и расне везе унутар једне групе држава бити подстицајан 
фактор стварања регионалних безбједносних аранжмана. Примјери 
утицаја ових фактора на стварање безбједносних аранжмана су Арап-
ска лига, Савјет за сарадњу у Персијском заливу, Арапски савјет за 
сарадњу и МАГРЕБ група. Ови и слични облици сарадње доказују да 
у стварању безбједносних комплекса „...културни и расни шаблони 
могу бити важан помоћни фактор, иако су другоразредни у односу на 
шаблоне безбједносне перцепције, који су примарни фактори у дефи-
нисању.”130 Безбједносне комплексе је тешко препознати из два основ-
на, сљедећа разлога:

– Слабост или велика удаљеност између локалних држава, што 
за посљедицу има одсуство неопходних безбједносних интер-
акција потребних за стварање локалног безбједносног ком-
плекса;

– „прекривања”, односно директно присуство у неком региону 
спољне силе довољно моћне да спријечи нормално извршава-
ње безбједносних динамика између локалних држава.

У случају прекривања немогуће је јасно препознати локалне бе-
збједносне динамике, а тиме и идентификовати локални безбједносни 
комплекс.131 Да би се схватила структура безбједносног комплекса ви-
шег нивоа значајно је разумјети безбједносну природу – унутрашњи 
безбједносни карактер држава нижег безбједносног комплекса, при-
роду локалног безбједносног комплекса, комплекса нижег нивоа, од-
носе између локалних безбједносних комплекса, између великих сила 
и односе између локалних комплекса и тих сила. Том разумијевању 

129 Персијском заливу се у оваквој позицији налазе Кувајт, Бахреин, Катар и УАР, у 
Јужној Азији, Бангладеш, Бутан, Непал, Шри Ланка и Малдиви, од којих су ско-
ро све повезане са Индијом будући да ту постоје јаке географске и културне 
везе; Buzan B., исто, стр. 196.

130 Buzan B., исто, стр. 197.
131 Buzan B., исто, стр. 198-199.
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увелико помажу анализа и разумијевање различитих безбједносних 
динамика на сваком поменутом нивоу, као и шаблона узајамних веза
између њих.132 На структуру безбједносних комплекса и промјене 
унутар њих утичу и сљедећа два фактора:

– шаблони пријатељства и непријатељства и
– расподјела моћи између главних држава.133

Било какве промјене ова два кључна фактора захтијевале би по-
новно дефинисање цијелог комплекса. На расподјелу моћи унутар бе-
збједносних комплекса може утицати низ унутрашњих чинилаца као 
што су дезинтеграција чланица, неједнак ниво њиховог развоја и не-
равномјерна расподјела ресурса134 и спољашњих околности као што 
су промјена структуре моћи у локалном комплексу придруживањем 
неке нове државе која није или јесте члан другог безбједносног ком-
плекса, пружањем помоћи у оружју једној држави чланици од споља-
шње државе и др.135 Унутрашње и спољашње промјене у локалним 
безбједносним комплексима могу бити бројне и трајне. Процјену ути-
цаја тих промјена на безбједносне комплексе Базан анализира кроз 
четири сљедеће могуће опције:

– одржавање statusa quo;
– унутрашња трансформација
– спољашња трансформација и
– прекривање.136

Генерално гледано, безбједносни комплекси су типичан производ 
анархичне структуре међународног система. Због тога и због њихове 
природе структуре, оквир безбједносног комплекса отвара неколико 
кључних питања међу којима се посебно истичу сљедећа: „...Колико су 
трајни комплекси и какви односи владају у њиховој унутрашњој дина-
мици, и у каквој су интеракцији са другим комплексима? Које посље-
дице производи продирање комплекса вишег нивоа у безбједност ло-

132 Buzan B., исто, стр. 200-201.
133 Buzan B., исто, стр. 211.
134 Ако се расподела ресурса окреће војним трошковима а не инвестицијама и ци-

вилној потрошњи, може доћи до промене моћи. Buzan B., исто, стр. 212.
135 Buzan B., исто, стр. 212-213.
136 Buzan B., исто, стр. 216-220.
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калних комплекса? Како трендови унутар безбједносних комплекса 
утичу на опције које има спољна политика дотичних држава? Како се 
спољна политика појединих држава уграђује у структуру односа коју 
дефинишу безбједносни комплекси? Да ли су све државе учеснице 
ограничене шаблонима односа над којима имају мало контроле, или 
неке од њих имају праву моћ над структуром догађаја, а тиме и праве 
изборе у одређивању правца њихове спољне политике?137

Безбједносни комплекси дефинишу снажне и релативно трајне 
локалне шаблоне понашања и обликују утицај великих спољних сила 
на те шаблоне. У њима локалне државе остварују значајан утицај, али 
не могу успјешно контролисати продоре спољних сила у сам ком-
плекс, осим ако нису способне да ријеше локална ривалства која зах-
тијевају спољашњу подршку. Међутим, са друге стране, спољне силе
не могу лако утицати на смиривање локалне безбједносне динамике 
или је контролисати, јер од те динамике зависи њихова политика у 
регији гдје тај комплекс дјелује. Тако и појава ривалства између вели-
ких сила аутоматски појачава постојећа локална ривалства која је и 
иначе тешко превазићи или потпуно избрисати.

Ипак, безбједносни комплекси нуде безбједносној анализи систе-
матски приступ који скреће пажњу на макро ниво утицаја великих 
сила на систем, затим на средњи ниво локалних државних односа, и 
на крају на микро ниво који се тиче унутрашње политике. Приступи 
безбједносној анализи базирани на безбједносним комплексима 
усмјеравају пажњу на скупове држава чији су безбједносни проблеми 
блиско повезани,138 па се безбједност мора сматрати недјељивом. То 
подразумијева избјегавање понашања држава по обрасцу безбједно-
сне дилеме и посматрање безбједности у ширем међународном кон-
тексту, који подразумијева да све државе морају на своју безбједност 
гледати не само из угла сопствених уских интереса, већ и из угла ин-
тереса других држава са којима чине комплекс.

Идеја безбједносног комплекса указује на значај регионалног ни-
воа анализе у расправама о безбједности. Дискусије о безбједносном 
комплексу прије отварају питања него што даје коначан одговор на 
одређене проблеме са којима се државе сусрећу на регионалном ни-

137 Buzan B., исто, стр. 221-222.
138 Buzan B., исто, стр. 222.
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воу. То значи да је једно од централних питања како државе могу 
управљати својом безбједношћу на регионалном нивоу.139

3.4.5. Теорија демократског мира

У многим друштвеним наукама међу којима се посебно истиче 
филозофија, социологија, а посебно наука о међународним односима, 
која је од њеног оснивања почетком двадесетог вијека као засебне на-
учне дисциплине, дуго и систематски се одвија потрага за поузданим 
објашњењем како успоставити дуготрајан (неки би теоретичари каза-
ли вјечан) и свјетски мир. Мир је био и остао предмет истраживања 
бројних аутора. Помјерањима у међународним односима као што је 
било успостављање Друштва народа и потписивање Бријан-Келого-
вог пакта, те друштвеним дешавањима каква је била јавна преписка 
великих умова међуратног периода, Алберта Ајнштајна и Сигмунда 
Фројда на тему успостављања мирног свјетског поретка, чинило се да 
је након ужаса Великог рата, мир једина ствар о којој се може разгова-
рати. То се касније показало као нетачно, али је циљ успостављања 
мира међу државама још више добио на значају, тако да послије Дру-
гог свјетског рата, долази до оснивања бројних института за изучава-
ње мира и рјешавања сукоба.140

Ипак, прича о теорији која препоручује начине за долазак до 
свјетског мира датира од много раније. Можемо рећи, без оклијевања, 
да је о теми успостављања поретка у коме нема отворених, оружаних 
сукоба, широко дискутовано и прије заснивања међународних одно-
са као посебне дисциплине почетком двадесетог вијека. Као потврду 
овог става у савременој литератури се често наводи дјело великога 
мислиоца Имануела Канта, под називом Вјечни мир, у коме он даје 
свој увид о томе на који начин би такав мир могао бити остварен.141

139 Evans G., Th e Penguin Dictionary of International Relations, University of Wales,
Swansea 1998, pp. 492.

140 Вујачић И., Чупић Ч., и Вранић Б., Консолидација демократије – 20 година након 
пада Берлинског зида, Факултет политичких наука и Фондација Конрад Аденау-
ер, Београд, 2009., стр. 121-136.

141 Кант даје напомену о томе како је стављање одреднице „вјечни” испред ријечи 
мир, заправо непотребно, прихватајући чињеницу да се мир склапа међу држа-
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Франсо Калијер је, такође, као један од првих теоретичара дипломат-
ске дисциплине, који у свом дјелу под називом „О начину преговара-
ња са суверенима” одредио да би баш мир требало да буде оно на шта 
се амбасадор усредсређује током свог дјеловања, говорећи да би „ам-
басадор требало да буде човјек мира.”142 Наравно, ни случајно, не би
требало заборавити Џеремија Бентама писца текста под називом 
„План за свјетски и вјечни мир”, који из утилитаристичког угла гово-
ри о миру. Овај текст је написан 1789. године, тј. пет година прије об-
јављивања Кантовог есеја. Ипак, када говоримо о демократском миру, 
већина аутора као зачетак ове идеје, са правом, узима Кантов есеј. 
Кант овдје прави разлику између демократских (републике) и неде-
мократских (не републике) држава, на основу неколико критеријума, 
о којима ће касније бити више ријечи, при чему републикама даје пре-
даност када се говори о успостављању мира који ће владати у њиховој 
међусобној интеракцији. Кант, такође, износи неколико напредних 
идеја у овом тексту гдје међу првима говори о ограничавању средста-
ва ратовања, али и о оснивању свјетске федерације као једног од пред-
услова мира.143 Кант ју је назвао Foedus pacifi cum, и вјеровао је да она 
може имати онакво дејство на државе, какво државно устројство има 
на појединачне грађане самих држава.

Осјетивши да у међудржавним односима постоји стање анархије, 
сматрао је да би оваква хијерархија међудржавног поретка довела до 
његове пацификације. Ипак, није вјеровао да је до такве федерације 
могуће доћи, узевши у обзир да оно што се у теорији покаже као тачно 
и пожељно, у пракси држава често не буде прихваћено. Касније, када 
су ужаси рата у свим угловима планете постали сурова стварност, у 
времену када је и велики технолошки напредак, остварен крајем де-
ветнаестог и почетком двадесетог вијека, стављен у службу антиљуд-

вама тако да би трајао вјечно, при чему наводи да сваки мировни споразум који 
је склопљен тако да они који га склапају имају менталну резервисаност према 
њему, и отворени су да мисле о неком будућем сукобу, не може бити назван ми-
ром, већ примирјем. Кант сматра да је таква резервисаност приликом склапања 
мировног споразума недолична суверену.

142 Francois C.D., Th e Practice of Diplomacy, Constable and Company LTD, London, 
1919., pp. 55.

143 По Кантовом виђењу, овакво друштво мира (енг. Leguage of peace) би за циљ тре-
бало да има окончање свих ратова, што га разликује од простог мировног спора-
зума који за циљ има окончање појединачних сукоба.
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ског, ова тема је полако постајала све актуелнија, а као посљедица тога 
јавило се мноштво нових идеја које су теоретичари понудили као рје-
шења и препоруке. Тако Мајкл Манделбаум у свом дјелу под називом, 
Идеје које су промијениле свијет, наводи како је идеја о политичком 
здруживању демократија зачета у англосаксонском свијету. Мандел-
баум сматра да је крајем деветнаестог вијека, видјевши да Сједињене 
Државе стичу све више моћи, Велика Британија, гледала да успостави 
партнерски однос са својом бившом колонијом, са којом је током чи-
тавог деветнаестог вијека имала веома затегнуте односе. Велика Бри-
танија је то покушала да уради на различите начине, од којих јој не 
служе баш сви на част.

Цитирајући Кристофера Хиченса144, Манделбаум се позива на 
примјер Радјарда Киплинга и његову познату пјесму „Терет бијелог 
човјека”, која ближе осликава британско настојање да стављањем у 
први план биолошке сличности која постоји између ове двије земље, 
допринесе њиховом политичком зближавању.145 Такође, он на крају 
закључује да „...Апели за расну солидарност губили су на популарно-
сти, а акценат је стављен на заједничке политичке вриједности”,146 као 
што је то демократско уређење државе. Овај преокрет од расне ка де-
мократској солидарности, десио се почетком двадесетог вијека. Два-
десети вијек је показао да је идеја демократског мира имала велику 
улогу у обликовању спољнополитичког дјеловања демократских др-
жава, а како нам то показује кратка али садржајна пракса двадесет и 
првог вјека, демократски мир остаје једна од теорија пониклих у ме-
ђународним односима, са највећим утицајем.

Теорија демократског мира омогућава нам да схватимо принципе 
по којима се заснива и функционише међународни поредак нудећи 
при томе и одговор на питање: Како доћи до свјетског мира? Основ-
ни принцип на коме се заснива теорија демократског мира, је да де-
мократије не ратују једна против друге, наравно постоји спор око 
тога да ли су у односима са недемократским режимима, веома рато-
борне, или не. Како то наводи Џон Миршајмер, „ ... аргумент овдје 

144 У питању је треће поглавље Хинчесове књиге под називом: Blood, Class and Nos-
talgia: Anglo-American Ironiesиздате 1989. године.

145 Манделбаум М., Идеје које су промениле свијет, Мир, демократија и слободна 
тржишта у двадесет и првом веку, Филип Вишњић, Београд, 2004., стр. 348.кк

146 Манделбаум М., исто, стр. 351.
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није у томе да су демократије мање ратоборне од не демократија, него 
да демократије не ратују међу собом”.147 Питање на исту ту тему по-
ставља и Брус Расет, а оно гласи: Јесу ли демократије генерално ми-
рољубиве или су оне мирољубиве само у међусобним односима? 
Свијет у коме постоје само демократије би сљедствено томе био сви-
јет у коме нема рата.

Овакав приступ теорији демократског мира су критиковали број-
ни аутори, наводећи при томе мноштво примјера сукоба и међу демо-
кратским режимима. Тако нпр. Јохан Галтунг тврди да „...можемо за-
кључити да то да ли је нека земља пацифистичка зависи од неких дру-
гих варијабли, као што је дубока култура (експанзионизам, манихеј-
ство, сингуларизам / универзализам), које превазилазе подјелу демо-
кратија / недемократија”.148 Овим ставом, он негира да дејство демо-
кратског поретка увијек има пацификујући карактер. Галтунг, такође, 
даје свој коментар на тврдњу коју наводи Брус Расет да „Демократије 
скоро никада међусобно не ратују”, тврдећи да „...уколико оне и не 
ратују, то је зато што могу више да постигну тако што ће заједно бра-
нити привилегије које имају у свјетском систему”.149

Међутим, до нешто другачијих закључака су дошли Брус Расет и 
Џон О’нил, који у својој студији тврде да демократије, „...не само што 
не улазе у сукобе са другим демократијама, него да су оне уједно и 
мање склоне рату од недемократских режима, подржавајући тиме 
тезу о пацификујућем дејству демократије,150 али ту тврдњу је оповр-
гао Ерол Хендерсон својом студијом из 2002. године у којој је доказао 
да демократски режими, шта више, имају већу вјероватноћу улажења 
у ратне сукобе што је у складу са тврдњама раније поменутих аутора. 
У свом тексту под називом „Кант, либерална наслеђа и спољни посло-
ви”, Мајкл Дојл набраја све режиме кроз историју који су демократски 

147 Миршајмер Џ., Трагедија политике великих сила, Удружење за студије САД у 
Србији, Београд, 2009., стр. 39.

148 Галтунг Џ., Мирним средствима до мира, Мир и сукоб, развој и цивилизација, 
НВО Југоисток-Центар за Евро-балканску сарадњу, ЈП Службени гласник, Бео-
град, 2009., стр. 77.

149 Галтунг Џ., исто, стр. 78.
150 Cojnacki S., Democratic Wars and Military Interventions, 1946–2002: the Monadic Lev-

el Reconsidered, in Democratic Wars, Looking at the Dark Side of Democratic Peace, 
Palgrave MacMillan, New York, 2006., pp.13.
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или су били демократски током једног периода своје историје. Водећи 
се при том, Кантовим упутствима, он наводи четири основне карак-
теристике које режим мора задовољити да би био сматран либерал-
ним. Прије свега, он види тржишну привреду базирану на приватној 
својини као један од нужних услова. Такође, он сматра да су грађани 
који посједују основна права (као што су једнакост пред судом, слобо-
да вјероисповијести, и постојање уређења која су суверена од утицаја 
споља), критеријуми од суштинског значаја за заснивање либералног 
државног поретка, те коначно на крају, Дојл као битну претпоставку 
види и републиканског представника, владу (републиканског или мо-
нархијског).151

Одстрањивањем једног од ових елемената, систем би изгубио де-
мократски карактер. Мајкл Дојл даље тврди и да је, статистички гле-
дано, рат између било које двије државе мало вјероватан (у једној го-
дини или кратком временском периоду) али и да је статистички гле-
дано, рат између демократија практично немогућ. Дојл наводи једно 
ограничење, и признаје, да „младе демократије” не могу бити укључе-
не у претпоставку о миру међу демократским државама, већ само зе-
мље које имају изграђене системе. Он тако наводи примјер Перуа и 
Еквадора који су се сукобили, оправдавајући теорију тако што напо-
миње да су се они сукобили у периоду од једне до три године након 
успостављања либералних режима, што није довољно времена да па-
цификујући ефекти демократије ступе на дјело. Међутим, оно што 
никако не смије бити заборављено јесте велики број ситуација у који-
ма су демократске државе биле на ивици сукоба.

Нема много примјера који подржавају тврдњу претпоставке о 
миру међу демократским државама, које су створиле своју зону мира, 
на основу својих вриједности и механизама усађених у њихове систе-
ме. Тако, нпр., Јохан Галтунг у својој књизи под називом „Мирним 
средствима до мира”, поставља питање: „Да ли демократије одустају 
од међусобних ратова?” Он такође у истом том свом дјелу даје и одго-
вор на то питање, у складу са својим схватањима: „Традиционално, 
као што ће потврдити и површан поглед на историју демократије, оне 
су се бориле једна против других, нарочито око територија у колони-

151 Dojl M., „Liberal Legacies and Foreign Aff airs”, Philosophy and Public Aff airs, Vol. 12, 
No. 3. Summer, 1983., pp. 212.
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јама, али, онда су откриле, као што и сада схватају да се тај несигуран 
положај на врху пирамиде боље чува уједињеним снагама него поје-
диначно. Одговор је релативно чврст савез. Савез за очување моћи и 
привилегија није звучао баш потпуно добро, док је савез хришћан-
ских, или мирољубивих или демократских земаља звучи много боље, 
јер то одређење може да покрије све ‘десне’ земље, а искључи све лије-
ве‘ земље, земље које теже промјени”152. Наравно, овакав Галтунгов 
став има своје утемељење и у његовом разумијевању феномена наси-
ља, и свега што он под тим појмом подразумијева.

Међутим, Себастијан Розато указује на још један проблем са ко-
јим се теорија демократског мира сусреће. Он напомиње да тврдња 
како демократије споро одлучују, што може често довести до тога да 
одустану од војног дјеловања, не стоји, и при томе наводи примјер 
неколико америчких предсједника који су дјеловали по ријечима То-
маса Џеферсона да је поштовање Устава одлика доброг предсједника 
али да су закони нужности, самоочувања и заштите државе када је у 
опасности, ствар више обавезе. Предсједник Буш старији је очит при-
мјер тога да, једном када вјерују да је дјеловање неопходно, одлучиоци 
често „...заобилазе демократске императиве отворене расправе и до-
ношења одлука консензусом.”153

Узевши у обзир бројна ограничења, дефиниције према којима су-
коб мора задовољити тачно прописане и конвенционалне услове да 
би био проглашен ратом, те поприлично уско дефинисање демокра-
тије и нејасно одређеног времена које је потребно да би „пацификују-
ћи учинци демократије” ступили на дјело, може се закључити да тео-
рија демократског мира стоји на лабавим ногама. Оно што је од су-
штинске важности јесте, какве је посљедице ова теорија имала на 

152 Галтунг Џ., исто, стр. 77.
153 У књизи коју је у сарадњи са Брентом Скоукрофтом издао 1998. године, тада већ 

бивши амерички председник Буш је поводом деловања у операцији Пустињски 
штит која је започета без одобрења Конгреса САД, написао сљедеће ријечи: „In 
truth, evenhad Congress not passed the resolution I would have acted and ordered our 
troopsinto combat. I know it would have caused an outcry, but it was the right thing 
todo. I was comfortable in my own mind that I had constitutional authority. It hadto 
be done”.Rosato S., Th e Flawed Logic of Democratic Peace Th eory, American Political 
Science Review, Vol. 97, No 4, 2003., pp. 597.
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саму природу међународних односа и начине на који су се демократ-
ске државе односиле према недемократским државама.

У посљедњих неколико деценија примјетан је тренд у међународ-
ним односима по коме теорија о миру међу демократским државама 
има легитимизацијску улогу у ратним походима које демократске др-
жаве предузимају. У историји је било неколико таквих случајева, када 
су велике силе, које су биле дио западног блока, кретале у војне похо-
де, све је чешће као легитимационо средство њиховог дјеловања било 
кориштено доношење демократије, под чиме је подразумијеван и мир. 
Није ријетко спомињан и сам термин „демократски мир”. Говорено је 
о „добрим народима”, „пријатељским народима”, који пате под тира-
нима (што није увијек била неистина), као и о одговорности коју др-
жаве имају да у таквим случајевима, помогну на све могуће начине, 
укључујући и војно дјеловање како би се угњетавани ослободили 
притиска.

За разлику од периода Крсташких ратова, када су у име вјере по-
кретани походи, и када је та иста вјера кориштена као легитимационо 
средство за циљеве који су ријетко имали много тога заједничког са 
вјером, примјетно је да је у нашем времену такву улогу често преузи-
мала демократија. Примјери који ће бити елаборисани, а који веома 
добро потврђују ову праксу, су говори два америчка предсједника Ро-
налда В. Регана и Џорџа В. Буша. У њима се поред нужности одбране 
америчког народа, спомиње и много шири контекст војних похода 
које су предузимали. Један од наведених примјера, легитимације дје-
ловања демократским вриједностима, је говор који је одржао пред-
сједник Сједињених Америчких Држава, Роналд Реган. У обраћању 
нацији поводом бомбардовања Либије 1986. године, амерички пред-
сједник Роналд Реган поред оптужби за бројне бомбашке нападе (при 
чему је подметање бомбе у дискотеци, La Belle, а која се налазила у 
западном Берлину, и коју су најчешће посјећивали амерички војници, 
био један од одлучујућих чинилаца приликом доношења одлуке да се 
бомбардује Либија), износи и тврдњу да зло не смије имати склони-
ште нигдје у свијету. Овим ријечима он је позвао на активну улогу 
своје европске савезнике.154 Александер Хејг, државни секретар током 
154 Дио говора који је председник Роналд Реган одржао 14. априла 1986. године по-

водом бомбардовања Либије који се односи на позивање на активнију улогу де-
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Реганове администрације је много пластичније објаснио шта је то 
што би требало да буде учињено са овим режимом, ријечима да је Га-
дафи „...рак, и да би га требало исјећи”.155 Овдје видимо да оно што је
раније било кориштено (чега не недостаје ни у говору предсједника 
Регана), а то је дјеловање у сврху одбране националне безбједности, 
освета погинулих војника, итд. више није једини чинилац када се 
одлучује о томе да ли ће се ићи у рат. Предсједник Реган је сматрао да 
је пуковник Гадафи тиранин,156 под чијом влашћу пати „добри либиј-
ски народ”, што је у овом свом говору изнио.

Оставивши на страну вредносне судове, јасно је да се у овом гово-
ру позива „слободан свијет” да под заставом слободе и демократије не 
само разори либијске капацитете за, како он наводи, „извожење теро-
ра”, већ да таквом акцијом допринесу „промјени његовог злочиначког 
понашања”, и да „приближе поштеном свијету сигурнији и безбједни-
ји свијет.”157 Из овог говора америчког предсједника Регана, јасно је 
његово усмјерење у коме се, као и у великом дијелу свијета демократ-

мократских савезника: „Нашим пријатељима и савезницима у Европи који су 
учествовали у данашњој мисији, желим само да кажем да имају вечну захвал-
ност америчког народа. Европљани који се сећају историје разумеју боље него 
ико да нема безбједности, нема сигурности у толерисању зла. Мора бити у сржи 
западне политике да не постоји склониште за терор. А да би одржали такву по-
литику, слободни људи и слободни народи, морају се ујединити и радити зајед-
но. Можемо да чујемо повремено гласове који кажу да, увођењем санкција про-
тив пуковника Гадафија или ударима на, и да би прави начин да се обрачунамо 
са њим био да га игноришемо. Ја се не слажем. Извор интернет страница:http://
millercenter.org/president/speeches/detail/5864.

155 Hering Dž., From Colony to Superpower, U. S. Foreign Relations since 1776 Oxford Uni-
verstiy Press, New York, 2008., pp. 876.

156 Предсједник Реган се није устручавао ни од много оштријих квалификација ли-
бијског лидера, називајући Гадафија „бесним псом”, како то наводи Галтунг Џ., 
исто, стр. 77.

157 Дио говора који је предсједник Роналд Реган одржао 14. априла 1986. године 
поводом бомбардовања Либије који се односи на циљеве које би овом акцијом 
требало остварити: „We believe that this preemptive gainst his terroristinstallations 
will not only diminish Colonel Qadhafi ‘s capacity to export terror, it will provide him 
with incentives and reasons to alter his criminal behavior. Ihave no illusion that to-
night‘s action will ring down the curtain on Qadhafi ‘sreign of terror. But this mission, 
violent though it was, can bring closer a saferand more secure world for decent men 
and women. We will persevere. Th is aft ernoonwe consulted with the leaders of Con-
gress regarding what we were aboutto do and why. Tonight I salute the skill and pro-
fessionalism of the men andwomen of our Armed Forces who carried out this mission. 
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ски поредак види као нужност за слободно функционисање поједина-
ца који у тим прецима живе. Ипак, у овом говору је очито и то, да 
предсједник Реган као нужност види не само очување демократије 
код куће, у Сједињеним Америчким Државама, већ и предузимање 
мјера које ће довести до тога да недемократски режими, „склоништа 
зла”, како их он назива, нестану. Наводи како су људи који живе у тим 
државама пријатељски настројени, али су системи у којима они живе 
оно што није добро, и да се у циљу успостављања свјетског мира мо-
рају уклонити, а људима тих држава поклонити слободнији поредак. 
Очито је да је предсједник Реган овдје поред, напада који је јасно био 
уперен против Сједињених Америчких Држава, као легитимишући 
чинилац бомбардовања које је тог јутра предузето, узео и политички 
систем који је тада био на снази у Либији.

Још један примјер оваквог дјеловања је и говор Џорџа Вокера 
Буша којим је дао ултиматум Садаму Хусеину и његовим синовима да 
напусте Ирак, а од војног особља и цивила затражио да сарађују, а 
који има готово идентичан тон као и говор предсједника Регана. Оно 
што је овом тону говора сигурно допринијело јесу и људи из кабинета 
који су утицали на предсједника Буша. Џорџ Херинг у својој књизи 
Од колоније до суперсиле, спољна политика САД од 1776. године, за-
ступа став да су баш нео - конзервативци из кабинета, упркос пита-
њима „Зашто Ирак?” и „Зашто сада?” (питањима која Херинг сматра 
једнако комплексним као и појединце који су били дужни да на њих 
дају одговор) утицали на то да се крене у рат. Ови неоконзервативци 
су Пол Волфовиц, савјетник Министарства одбране Ричард Перл и 
новинар Вилијам Кристол, и по Херинговим ријечима, за њих је овај 
рат задовољавао подједнако дубока филозофска убјеђења, али и ну-
жност брзог дјеловања, у случају у коме су вјеровали да Садам Хусеин 
стоји иза тероризма у свијету и да ће ускоро доћи у посјед оружја за 
масовно уништење. Они нису били једини. Луис Либи, савјетник пот-
предсједника Дика Чејнија, подсекретар за одбрану Даглас Фејт и др-
жавни подсекретар Џон Болтон су такође, били важни актери, и вје-
ровали су да Сједињене Државе имају моралну дужност да се супрот-

It‘s an honor to beyour Commander in Chief.” ff Izvor, rr internet, http://millercenter.org/
president/speeches/detail/5864.
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ставе тиранији и шире демократију.158 Многи од њих су имали и бли-
ске везе са Израелом, и одлучно су бранили став да ће збацивањем 
Хусеина регион постати мирнији, те да ће успостављање демократије 
у Ираку допринијети домино ефекту у коме ће Блиски исток престати 
да буде извориште тероризма. На веома сличан начин као и у говору 
предсједника Регана, који се односио на бомбардовање Либије, Џорџ 
Вокер Буш напомиње како су сва мирна средства искоришћена, те да 
је Америка сатјерана у ћошак и приморана да се брани. Оно што је за 
нас битно јесте да је реторика о „добром народу Либије” који пати под 
тиранином, промијењена само у детаљима у говору који је Буш одр-
жао. У својим мемоарима које је насловио Тренуци одлуке, у истом 
маниру Буш говори о састанку који је одржан у сриједу, 19. марта 
2003. године, на коме је донесена одлука да се почне са операцијом 
Ирачка слобода. На том састанку се окупио Савјет за националну бе-
збједност, док су са екрана састанак пратили генерал Томи Френкс, из 
ваздушне базе Принц Султан у Саудијској Арабији, главни командан-
ти америчке војске, морнарице, маринаца, ваздухопловства и специ-
јалних снага, као и њихове колеге из Британских оружаних снага и 
Аустралијских снага одбране. На питање предсједника Буша да ли 
имају све што је потребно за побједу и да ли су задовољни стратеги-
јом, сви су одговорили потврдно. Буш у наставку описује тренутак по 
коме и сама књига врло вјероватно носи наслов Окренуо сам се Дону 
Рамсфелду: „Господине секретару”, рекао сам, „...због мира у свијету и 
добробити и слободе ирачког народа, овим путем вам издајем наред-
бу да извршите операцију Ирачка слобода. Нека Бог благослови наше 
снаге.”159 Ово показује његово дубоко увјерење да је он дјеловао у циљу 
побољшања ситуације, али очигледно несвјестан посљедица до којих 
такво дјеловање може довести. Рат у Ираку је сада већ дио историје, 
али разлози због којих су САД кренуле у рат, могу се у будућности 
показати као дестабилизујући.

Државе којима је демократија дошла праћена великим разарањем 
државе, умјесто да до ње дођу мирним путем, до сада су се у великом 
броју случајева показале као неплодно тло за демократски државни 

158 Hering, Dž., From Colony to Superpower, U. S. Foreign Relations since 1776, Oxford 
Universtiy Press, New York, 2008., pp. 945.

159 Буш Џ., Тренуци одлуке, мемоари, Књига Комерц, Београд, 2011., стр. 79.
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поредак (као усамљене примјере супротне тврдње можемо навести 
Јапан и Њемачку). Државе попут Ирака и Авганистана су само неки 
од примјера оваквих држава. У њима су наде неоконзервативаца из 
администрације Буша млађег доживјеле крах, а лијечење региона од 
тероризма се није показало као успјешан подухват. Реторика у којој су 
употребљаване фразе о „доношењу демократије”, показало се да не 
носи много тога доброга. Постављањем одређеног идеалног типа као 
пожељног исхода коме би један поредак требало да тежи, што је у на-
шем случају демократски поредак, јасно разликујемо поретке који су 
самим тим остали без легитимитета, узевши у обзир њихово разлико-
вање од пожељног поретка. Оно што из тога даље слиједи јесте леги-
тимизација чињења која ће привољети поретке који се разликују да 
почну да личе, тј. да постану исти као поредак оне државе која има 
демократско уређење. Неке од примјера у којима се ово дешавало смо 
навели раније. Ендрју Фиала, у свом тексту Мит о праведном рату, 
такође, наводи примјер Џорџа Вокера Буша који је у својим говорима, 
оправдавајући рат који је објављен тероризму, често спомињао Други 
свјетски рат. Јасно је да у држави која има културу сјећања на жртве 
из овог рата ово може послужити као јако оружје приликом суочава-
ња са мишљењем јавног мнијења.

Оно што је битно напоменути, јесте да је ово само један од при-
мјера у којима се позивањем на неопходност успостављања демокра-
тије у одређеном дијелу свијета, легитимишу начини на које се до тог 
успостављања долази. Наравно, поставља се питање и колико је Дру-
ги свјетски рат био „добар рат” узевши у обзир бројна кршења ратног 
права које су починиле Сједињене Државе (посебно у Јапану). Јапан 
се наводи као добар примјер тога шта присилна демократизација 
може да донесе. Ова земља је постала демократска, и велики пријатељ 
Сједињених Америчких Држава. Оно што се том приликом забора-
вља јесте, колику цијену је Јапан морао да плати, да би постао то што 
јесте. Питање које се јавља гласи: да ли је у сврху окончања рата било 
оправдано употребити Малог дјечака Little boy, дебелог човјека Fet 
man као и друге разорне бомбе које су бачене на Токио 9. и 10. марта 
1945. године током операције под називом Operation Meetinghouse. На 
крају свега овог реченог поставља се питање, колика је цијена демо-
кратије?
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4. МЕЂУНАРОДНЕ ГЛОБАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ, ОДБРАНУ И 
БЕЗБЈЕДНОСТ

Суштина и циљ свих људских активности, у најширем смислу, су 
неке вриједности. У бројним друштвеним и хуманистичким нау-

кама чињени су покушаји да се створи одређена типологија основних 
вриједности, па да нас постоји више њихових класификација. Основне 
вриједности се дијеле: на суштинске или супстративне (моћ, богат-
ство, поштовање, добробит, посвећеност, итд.) и моралне или инстру-
менталне (безбједност, слобода, достојанство, легитимитет, итд.). Док 
су вриједности на одређеном степену општости релативно константне 
и подударне, оно што разлику је појединце, друштва и заједнице у при-
ступу вриједностима јесу начини и средства за њихово задобијање, 
очување и унапређење. У даљем рашчлањивању, вриједности можемо 
подијелити у три групе, и то: заједничке (за све субјекте међународних 
односа), опште (вриједности цијелог човјечанства) и посебне вријед-
ности (специфичне за поједине субјекте међународне заједнице). Бе-
збједност се, као вриједност, јавља у свим аспектима и на свим нивои-
ма скала вриједности, као општи синоним очувања свих других ври-
једности. Због тога наредне странице ове књиге ће бити посвећене 
глобалним и регионалним организацијама чији је основни циљ посто-
јања заштита, одбрана и унапређење безбиједности.

4.1. Друштво народа

Концепт мирне заједнице нација претходно је описао Имануел 
Кант у свом дјелу Вјечити мир: Филозофска скица (1795). Идеја бри-
танског секретара за спољна питања Едварда Греја о основању прве 
међународне организације за заштиту мира након крвавих сукоба то-
ком I Свјетског рата под називом Друштво народа управо је заснова-
на на горе поменутим дјелима Имануела Канта. Ова идеја је са вели-
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ким ентузијазмом је прихваћена од стране Предсједника САД Вудроу 
Вилсона и његовог савјетника пуковника Едвард М. Хауса као начин 
за избјегавања крвопролића као што је био управо завршени Први 
светски рат. На паришкој мировној конференцији прихваћен је при-
једлог за стварање Друштва народа (француски: Société des Nations, 
немачки: Völkerbund), 25. јануара, 1919. године, Повеља друштва наро-
да је усаглашена од стране специјалне комисије, и Друштво је устано-
вљено према првом дијелу Версајског споразума, који је потписан 28. 
јуна 1919. године. На почетку, повељу је потписало 44 државе, укљу-
чујући и 31 државу које су узеле учешће у рату на страни Тројне ан-
танте или јој се придружиле током конфликта. Упркос Вилсоновим 
напорима за успостављање и промовисање Друштва, због чега је на-
грађен и Нобеловом наградом за мир у 1919. години, Сједињене Др-
жаве нити су ратификовале Повељу, нити су приступиле Друштву 
због противљења изолациониста у сенату САД, нарочито утицајног 
републиканаца Хенри Кабот Лоџа из Масачусетса и Вилијам Едгар 
Бора из Ајдахоа, заједно са Вилсоновим противљењем на компромис. 
Друштво је одржало свој први састанак у Лондону, 10. јануара 1920. 
године, и први задатак на том састанку је била ратификација Версај-
ског споразума, чиме је званично окончан Први светски рат. Сједи-
ште Друштва је премјештено у Женеву, 1. новембра 1920. године, гдје 
је одржано и прво засједање Генералне скупштине Друштва народа, 
15. новембра, 1920. године, чему су присуствовали представници 41 
нације. Друштво народа није имало ниједну званичну заставу или 
лого. Предлози за усвајање званичних симбола су покренути на по-
четку и током 1920. године, али земље чланице никада нису постигле 
договор. Међутим, организације Друштва народа су користиле ра-
зличита лога и заставе (или нису уопште) за своје сопствене потребе. 
Међународни конкурс је одржан 1929. године, како би се изабрао ди-
зајн, али ни то није успјело. Један од разлога за овакав неуспјех је мо-
жда и страх земаља чланица да ће моћ наднационалне организације 
потиснути њихову. Коначно, током 1939. године, појавио се полузва-
нични амблем: две петокраке звезде са плавим пентагоном. Пентагон 
и двије петокраке звезде су требало да симболизују пет континената и 
пет људских раса. На горњем и доњем крају, на застави је исписано 
име Друштва народа на енглеском (League of Nations) и француском 
(Société des Nations). Ова застава се вијорила на згради Свјетског сајма 
у Њујорку током 1939. и 1940. године.
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Званични језици Друштва народа су били француски, енглески и 
шпански (од 1920. године). Почетком 1920-тих, јавили су се приједло-
зи да Друштво прихвати есперанто као службени језик. Десет делега-
та је прихватило предлог са само једним гласом против, француског 
делегата, Габријел Ханукса. Хануксу се није свиђало како француски 
језик губи своју позицију међународног језика и есперанто је посма-
трао као претњу. Две године касније Друштво народа је дало препору-
ку земљама чланицама да укључе есперанто у своје образовно-на-
ставне програме.

Друштво је имало три главна органа: секретаријат (којег је пред-
водио) Генерални секретар са сједиштем у Женеви), Савјет и Скуп-
штину, као и већи број комисија и агенција. Овлашћење за било какву 
акцију је захтијевало анонимно гласање од стране Савјета и већину 
гласова у Скупштини.

4.2. Уједињене нације

На заједничком састанку председника САД Френклина Рузвелта и 
премијера Велике Британије Винстона Черчила, августа 1941. године, 
изнесена је прокламација позната под именом Атлантска повеља, у 
којој су изнесене основне смјернице послије ратне политике. Између 
осталог у њој је наведено:

– Да се неће вршити никакве територијалне промјене супротне 
слободно израженој вољи народа;

– Да сви народи имају право изабрати облик владавине према 
свом нахођењу;

– Да сви народи свијета имају подједнак приступ трговини и ре-
сурсима;

– Да сви народи нужно морају доћи до сазнања о потреби одри-
цања од употребе силе;

Атлантска повеља није представљала правну обавезу, нити фор-
мални акт, јер није потписана одстране двају државника. Она је више 
представљала констатацију о циљевима и смислу борбе против наци-
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зма. На савезничком састанку одржаном у Лондон у септембра 1941. 
године, Атлантска повеља укључена је у Декларацију Уједињених На-
ција, која представља формално правни акт, свечано усвојен и потпи-
сан у Вашингтону 1. Јануара 1942. године, одстране 26 земаља анти-
хитлеровске коалиције. На приједлог САД у Дамбартон Оксу 1944. 
године, утврђене су границе сарадње, циљеви и структура организа-
ције, али је остало неријешено питање гласања и права вета. Наведена 
мимоилажења и препреке отклоњене су на Јалтској конференцији 
(Черчил, Стаљин, Рузвелт) одржаној фебруара 1945. године. На истој 
конференцији је одлучено да се сазове конференција у Сан Франци-
ску на којој би се формирала нова свјетска организација.

Повеља УН-а ступила је на снагу у октобру 1945. године и потпи-
сало ју је педесет држава чланица. Повеља је састављена на 5 језика-
-кинеском, француском, руском, енглеском и шпанском. Оригинални 
текстови депоновани су у архиви владе САД-а. На Уједињене нације 
погрешно је гледати као на савршен механизам који је резултат раш-
чишћених проблема и појмова. Оне су произашле из компромиса чи-
њених у кризној ситуацији, представљају заједнички именитељ онога 
што је у то време било прихватљиво за земље са различитим друштве-
но-политичким уређењима.

Уједињене нације представљају заједницу суверених држава, за-
сновану на начелу суверене једнакости, а не неку наддржавну органи-
зацију. Повеља је дакле више страни уговор, вишег типа који стоји 
изнад осталих уговора. Као добровољна организација УН се обраћају 
својим члановима путем препорука, а уколико желе да створе чврсту 
правну обавезу прибјегавају закључивању међународних уговора. УН 
су у ствари центар за усклађивање акција различитих народа у циљу 
остваривања заједничких циљева. Но када је у питању очување колек-
тивне безбједности, предузимање принудних мјера. Повеља је у том 
погледу наметнула значајна ограничења суверенитету држава, и 
представља велики напредак у односу на дотадашње међународне ор-
ганизације, нпр. Друштво народа.

Активност УН-а обухвата скуп сложених операција које укључују 
координацију политика различитих држава, контролу над извршава-
њем циљева УН-а и њиховим спровођењем у живот. Све те задатке 
УН реализују сљедећи главни органи:

– Генерална скупштина,
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– Савјет безбједности,
– Економски и социјални савјет,
– Старатељски савјет,
– Генерални секретаријат (административни орган),
– Међународни суд правде.

Генералне скупштина УН представља једини пленарни орган у 
коме су заступљене све државе чланице на бази пуне равноправно-
сти. Она је замишљена као форум у коме треба доћи до изражаја 
свјетско јавно мњење. Свака држава има у Скупштини само један глас 
без обзир на бројност делегације (која не може имати више од 5 чла-
нова). Генерална скупштина је формирала седам комитета, а може 
оснивати и по потреби ad hoc комитете. Повеља УН-а предвиђа ре-c
довна и ванредна засједања у току године. Редовна засједања почињу 
трећег уторка, септембра мјесеца сваке године. Ванредна заседања за-
почињу на захтјев Савјета безбједности или већине у Генералној скуп-
штини.

На основу члана 10. Повеље УН-а, ГС овлашћена је да расправља 
о свим предметима који улазе уоквире Повеље. У том смислу она је 
центар политичких збивања УН-а. Она прима годишње извјештаје 
СБ, генералног секретара као и других органа. Поред ових дужности 
и надлежности ГС УН-а има и сљедеће надлежности:

– Доноси буџет УН-а;
– Бира несталне чланове СБ;
– Бира судије МСП;
– Одлучује о пријему и искључењу из чланства на препоруку СБ;
– Даје овлаштења органима УН и специјализованим агенцијама 

да траже савјетодавно мишљење од МСП;

На основу резолуције „Уједињени за мир”, из 1950. године, која 
представља de facto ревизију Повеље, ГС су дата овлаштења која су до 
тада припадала искључиво СБ. Наиме, када је СБ први пут предузео 
оружану акцију како би успоставио мир у Сјеверној Кореји 1950. го-
дине, у моменту доношења одлука СССР није присуствовао сједни-
цама (што се тумачи као пристанак у клико се не гласа). Када је по-
слије мјесец дана поново заузео своје мјесто оспорио је ваљаност 
прихваћених Резолуција и затражио обнову цјелокупне дискусије. 



145

Међународне глобалне и регионалне организације за заштиту, одбрану и безбједност

Када је његов приједлог одбачен он је уложио ВЕТО, такав поступак 
је паралисао рад СБ. Да се такав случај више не би понављао у пракси 
на основу резолуције ГС дата су овлаштења да само у случају агреси-
је, као и пријетње миру, у року од 24 часа може да размотри ситуаци-
ју и употријеби принудне мјере, али само у случају уколико је СБ па-
ралисан.

Према члану 18. Повеље, ГС о важним питањима одлучује 2/3 ве-
ћином (питање одржавања мира и безбједности, питање избора при-
времених чланова СБ, питање пријема нових чланова УН-а, њихово 
искључивање, суспензији одређених права чланова, буџетска пита-
ња). Скупштини је дато право да прошири круг ових питања. Иначе 
ова стилизација на „важна” и за „друга питања” изазвала је низ поте-
шкоћа у пракси. Процедуралне одлуке доносе се већинским гласањем. 
Све своје одлуке, тј. правне акте, ГС доноси у форми резолуције-пре-
поруке. Обавезност препоруке зависи од материје и органа или су-
бјекта коме је упућена. У колико се односе на органе УН-а обавезне су, 
а уколико се односе на унапређивање међународне сарадње на поли-
тичком пољу, имају само моралну снагу, што значи да се због њиховог 
не извршења не може потегнути питање санкција. Обавезне су само 
одлуке које се доносе на основу Резолуције „Уједињени за мир”. По-
сљедњих година уведен је via facti процес консензуса у циљу изнала-
жења рјешења, чиме се кроз процес усаглашавања избјегава тиранија 
већине. Вршењем колективног притиска на одређеног члана ГС моби-
лише се свјетско јавно мњење.

Савјет безбиједности УН-а има најсложенију структуру, а да би се 
повећала ефикасност у раду организације, оснивачи су ограничили 
број чланова СБ. СБ је повјерена првенствена улога очувања мира и 
безбједности у свијету. Састав СБ се мијењао утоку свог постојања. 
Он је 1945. Године био састављен од 11 чланова, 5 сталних и 6 нестал-
них чланица. Иначе, стални чланови су: Кина, Русија, Француска, Ве-
лика Британија, САД. Несталне чланове бира ГС сваке двије године 
водећи рачуна о правилној географској расподјели и доприносу одр-
жавања мира и безбједности. Резолуцијом под називом Питање пра-
ведног представљања у СБ из 1963. године, повећан је број чланова 
СБ. Број чланова СБ је повећан са 11 на 15. Попуна несталних члани-
ца СБ, кандидатима – државама је распоређена из пет најважнијих 
региона свијета и то:
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– Два мјеста- Латинска Америка
– Пет мјеста- Азија и Африка
– Два мјеста -западна Европа
– Једно мјесто – источна Европа

СБ има кључну улогу у систему УН. Њему је повјерена надлежност 
у два најосјетљивија поља, а то су:

– Одржавање мира и безбједности (колективне),
– Изборне функције од којих зависи функционисање цијелог ме-

ханизма.

Повеља УН-а предвиђа два пута за одржавање колективне бе-
збједности, од којих је један мирно рјешавање спорова, а други преду-
зимање колективних мјера, било превентивних, било принудних. У 
односу на наведено СБ има двоструку функцију, а то је да испитује 
сваки спор или ситуацију која може угрозити мир или безбједност у 
свијету те да потпомогне изналажење рјешења. Повеља иначе намеће 
обавезу странкама да потраже рјешење по свом избору, а уколико га 
не пронађу онда износе спор пред СБ. У том случају надлежност СБ, у 
поступку мирног рјешавања спорова ограничена је на давање препо-
рука, јер се настојало очувати дио слобода акције суверених држава. 
Но, странке нису обавезне да те препоруке прихвате нити изврше. 
Мирно рјешавање спорова подразумијева:

– Непосредне преговоре
– Добре услуге
– Посредовање
– Анкетне комисије
– Мирење

Сваки члан УН има право да скрене пажњу СБ на одређени спор 
или кризну ситуацију, затим ГС, генерални секретар, па и држава не 
чланица под условом да прихвати обавезу мирног рјешавања споро-
ва. СБ може и самоиницијативно да расправљао о одређеним ситуа-
цијама. Но уколико наведене мјере не доведу до рјешења спора тада 
СБ може да предузме превентивне или принудне мјере у случају угро-
жавања мира тј. агресије, а да би СБ предузео принудне колективне 
мјере потребно је да утврди постојање агресије. Агресија је међуна-
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родно кривично дјело, насилна акција, против територијалног инте-
гритета и политичке независности једне земље, са намјером да јој се 
оспори право на опстанак. Сходно члану 39. Повеље утврђивање ака-
та агресије предуслов је за покретање механизма колективних мјера. 
На конференцији у Сан Франциску 1945. године, преовладало је ми-
шљење да се нису стекли услови за свеобухватну дефиницију с’ обзи-
ром на стално напредовање технике ратовања. Тако, утврђивање ака-
та агресије препуштено је по Повељи слободној процени СБ. За доно-
шење одлуке о агресији потребна је једногласност у СБ, што је тешко 
постићи. Из тог разлога СССР је у два наврата 1933. и 1950. године, 
инсистирао на усвајању дефиниције агресије. Тек 1974. године, Гене-
рална скупштина УН-а усвојила је дефиницију агресије, но том дефи-
ницијом нису смањена овлаштења Савјету безбједности, већ му је по-
служила као путоказ кроз формулацију основних руководећих наче-
ла. Као појединачни акти агресије наведени су:

– инвазија, окупација;
– бомбардовање;
– блокада лука;
– напад копненим снагама;
– продужетак боравка оружаних снага на територији одређене 

земље након истека споразума;
– одлука једне државе да стави на располагање своју територију 

другој држави како би ова вршила акте агресије;
– одлука да се на територију друге земље шаљу оружане банде.

Наведена Резолуција нема строгу правну обавезу, јер је њено зна-
чење декларативно. У савременом времену суочавамо се са доктри-
ном” хуманитарне интервенције”, која према њеним заговорницима, 
углавном из САД-а, треба да разрјеши сукоб између легализма и мо-
рала, дајући примат моралу. Тако, и поред изричите забране агресије, 
одређена држава може предузети мјере интервенције (оружане), како 
би спријечила хуманитарну катастрофу. У литератури овакав став на-
зива се „Клинтонова доктрина”. Многи правници у свијету сматрају 
да је цијела концепција осмишљена како би се оправдала агресија 
НАТО на СРЈ 1999. године, која је преседан у међународном праву као 
и „Рат у заливу” 1990. године.
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Сваки члан Савјета безбједности има само један глас. Одлуке по 
процедуралним питањима доносе се потврдним гласовима девет чла-
нова, а по свим другим питањима потврдним гласовима деветорице 
али ту морају бити и сви потврдни гласови сталних чланова. То значи 
да стални чланови имај управо вета и ако то нигдје не пише. Негати-
ван глас било ког члана може да спријечи доношење суштинских-ме-
риторних одлука од којих може зависити свјетски мир. Мада прећут-
ним уговором великих сила апстиненција се не тумачи као вето –иако 
строго тумачећи повељу овај став не би се могао одбранити. Повеља 
предвиђа да ће се у поступку мирног рјешавања спорова уздржати 
члан умијешан у спор. У том случају ограничена је употреба вета сли-
једећи начело да нико не може бити судија у свом поступку. Међутим, 
уколико је једна од великих сила (сталних чланова) умијешана у ору-
жани спор, узалудно је очекивати да ће она дати свој глас за принудне 
мјере СБ, с’ обзиром да је за њих потребна једногласна одлука СБ. Ов-
дје долази до честих злоупотреба права вета.

Секретаријат и Старатељски савјет је назван главним органом, он 
је ипак у хијерархијском смислу потчињен ГС, или како то каже члан 
85. Повеље, помаже ГС у спровођењу старатељства. Он нема утврђен 
број чланова већ он зависи од држава којима су повјерене на управу 
старатељске територије. Организациони карактер који је сталан са-
стоји се од чланова који управљају територијом под старатељством, 
сталних чланова Савјета безбједности уколико већ по првом основу 
нису укључени у Савјет, и онолико осталих чланова одабраних на рок 
од три године од стране ГС да би укупан број био у равнотежи између 
оних који управљају одређеном територијом и оних који то не чине. 
За разлику од осталих органа није састављен од представника држава 
већ од лица која се бирају на основу личних својстава. Регрутовање 
службеника врши се на бази правилне географске расподјеле. Он је 
интернационалан, мултинационалан, и обавља услуге за све остале 
организације. Подијељен је на осам одјељења и то:

– економско,
– социјално,
– правно,
– старатељско,
– за информације,
– за конференције, библиотеку, преводилачку службу,
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– за проблеме мира,
– административно-финансијско.

УН су замишљене као универзална организација, која треба да 
окупи све државе свијета. Но појам универзалности није постављен у 
апсолутном смислу. Дакле, не предвиђа се аутоматско чланство, само 
на основу једностране изјаве воље, већ се постављају извјесна ограни-
чења. Повеља не садржи обавезу по којој би нека држава ступила у 
ову организацију, универзалност је идеал коме организација тежи. 
Кандидатуру за чланство доставља сама држава, која упућује молбу 
генералном секретару који је затим доставља СБ. За доношење препо-
руке потребно је потврдан глас деветорице чланова СБ укључујући 
гласове сталних чланова. Препорука Савјета безбједности условни је 
акт без кога ГС не може донијети одлуку о пријему у чланство. У слу-
чају позитивне препоруке СБ, ГС доноси одлуку 2/3 већином оних 
који су присутни. Да би била примљена у УН држава мора испуњава-
ти сљедеће услове, а то су:

– да буде мирољубива,
– да поштује повељу.

У низу својих резолуција УН се обраћају свим државама свијета, 
у члану 2. Повеље се констатује да ће организација настојати да и др-
жаве које нису чланице УН-а поступају у складу са њеним начелима. 
Организација УН-а несумњиво представља правну личност – субјект 
међународног права. Члан 104. Повеље констатује да организација 
ужива на територији сваког свог члана ону правну способност која јој 
је неопходна за обављање њених задатака и циљева. Члан 105. Повеље 
гарантује јој повластице и имунитете. Оба ова члана односе се на 
правни капацитет у односу на унутрашње право. За квалификацију 
УН-а као субјекта међународног права битне су одредбе Повеље које 
је овлашћују на конкретне дјелатности као што је склапање међуна-
родних уговора, да предузме оружане акције, да принуди на изврше-
ње пресуда МСП, активно и пасивно право посланства. На основу 
савјетодавног мишљења МСП од 1949. године, може се извући закљу-
чак да УН као организација нису укалупљени у чврсте правне оквире, 
те да им овлаштења којима располажу дају право на широку актив-
ност на међународном пољу.
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Повеља УН признаје постојање и дјеловање регионалних органи-
зација, али само уколико су њихови правни акти и њихово дјеловање 
у складу са начелима УН-а. Она их у принципу посматра као помоћно 
средство у одржавању мира и безбједности те упућује чланице да у 
сваком спору који може угрозити колективну безбједност најприје 
потраже рјешење у оквиру регионалних организација, но исте не могу 
предузимати принудне мјере без сагласности СБ. Повеља према чла-
ну 42. овлашћује СБ да може организовати међународне војне снаге 
помоћу војних снага држава чланица УН-а, а да би Савјет у случају 
агресије могао дјеловати моментално, члан 43. Повеље предвиђа да 
Савјет може унапријед закључити споразуме са појединим државама, 
како би се утврдило бројно стање војске, родови, степен приправно-
сти и општи распоред. Споразуми ове врсте морали би бити ратифи-
ковани сагласно унутрашњим уставним порецима.

Први пут међународне оружане снаге формиране су поводом на-
пада Сјеверне на Јужну Кореју 1950. године, Савјет безбједности обра-
тио се чланицама да ставе своје снаге на располагање Уједињеној ко-
манди која је тада била повјерена САД-у. УН нису имале никакву ди-
рективу у погледу вођења војних операција. Јединице су биле саста-
вљене од јединица САД, остале државе учествовале су само симбо-
лично. У наредном периоду од три деценије изведено је 13 мировних 
операција, и све су везане за спорове произашле из деколонизације. 
Престанком Хладног рата, нагло је повећан број мировних снага, а 
разлог томе је однос снага у СБ, тј. Изостанак вета одстране Русије и 
Кине. Једино њихово супротстављање произилазило је због евентуал-
ног додатног финансирања. Други разлог лежи у самоувјерености 
САД да преко УН може спроводити своју вољу. Када је Ирак 1990. 
године, извршио агресију на Кувајт (који је у претколонијалном дије-
лу историје био његов саставни дио), СБ је усвојио Резолуцију 661 по 
којој изражава ријешеност да поврати суверенитет Кувајту. Уведена је 
економска блокада, а потом је Резолуцијом 662 државама дато право 
да предузму све потребне мјере уколико до 15-тог јануара 1991. годи-
не, Ирак не повуче своје трупе из Кувајта. На тај начин државама је 
остављена пуна слобода у примјени силе. Акција опет није вођена под 
командом СБ већ под командом САД које су формирале коалицију и 
чије су трупе биле стациониране у Саудијској Арабији. Рат у заливу 
није вођен под заставом УН већ под националним обиљежјима чла-
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ница коалиције, међутим та акција је била одобрена одстране СБ Ре-
золуцијом 687. Ова акција названа је ПУСТИЊСКА ОЛУЈА, то је 
први случај да је акција колективних мјера у постхладноратовском 
периоду добила пуну подршку СССР-а.

Међународни суд правде представља један од главних органа УН-
а, статут суда је интегрални дио Повеље, те су чланице УН-а ipso facto
чланице статута МСП. У његову надлежност спада рјешавање споро-
ва и давање савјетодавног мишљења. Код њега је због децентрализо-
ваности заједнице засноване на суверенитету држава, наглашена кон-
сензуална димензија, која се огледа у томе да је надлежност суда за-
снована на сагласности страна у спору. Дакле, надлежност суда је 
ограниченог карактера тј. постоји само у оној мјери у којој су је стран-
ке прихватиле.

Разликујемо два начина давања пристанка. Први начин је када 
странке у спору који је већ избио, in concreto признају надлежност 
суда путем компромиса и други начин, када је надлежност суда утвр-
ђена уговорима и конвенцијама на снази. Рецимо конвенција о спре-
чавању и кажњавању злочина геноцида предвиђа да спорови између 
уговорница имају да се изнесу пред МСП и на захтјев једне стране у 
спору. Када држава једностраном декларацијом прихвати факулта-
тивну клаузулу Статута која гласи: „државе странке овог статута могу 
у свако доба изјавити да признају ipso facto, без посебног споразума, 
према свакој другој држави која такође прихвата надлежност Суда у 
свим правним споровима који се тичу”160.

Фаза кандидовања врши се по систему индиректног кандидова-
ња, посредством инструментарија националних група при арбитра-
жном суду. На основу Хашке Конвенције из 1907. године, свака чла-
ница именује на период од 6 година четири лица од угледа, који чине 
националну групу. Тада генерални секретар саставља по алфабетском 
реду листу коју доставља ГС и СБ. Оне чланице које нису потписнице 
хашке конвенције формирају ad hoc националне групе чији је искљу-c
чиви задатак кандидовање лица за МСП, док код претходних судије 
се бирају и за арбитражу.

Избор врши ГС и СБ путем већинског система, а бира се 15 судија 
на девет година. Трећина се бира сваке треће године. Судије МСП не 

160 https://www.ww icj-cij.org/en, сајт посјећен дана 20.06.2018. године.
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могу вршити никакве политичке или управне функције, нити могу 
наступати као адвокати. У вршењу службе уживају дипломатске при-
вилегије и имунитете. Своју дужност МСП врши у пуном саставу или 
у већима. Ако ради у пуном саставу кворум је 9 судија. Постоје две 
врсте вијећа: за посебне врсте предмета – минимум 3-је судија и за 
конкретан предмет, такође, минимум је 3-је судија. У оба случаја ком-
позицију утврђује сам Суд.

У случају да једна од странака већ има свог судију у вијећу (свог 
држављанина), или ниједна нема свог држављанина у вијећу бирају се 
ad hoc судије првенствено међу личностима које су кандидоване за c
судије МСП, тј. Са листе. Основни задатак - улога МСП је да рјешава 
спорове између држава на бази међународног права, чији су извори 
дефинисани у члану 38. Статута, док су државе једине парничне 
странке. Суд као такав има тзв. инцидентну надлежност, тј. доноси 
одлуке о привременим мјерама, интервенцији, претходним пригово-
рима који се односе на одговоре на тужбу у предвиђеном року.  Пред-
мет приговора се може односити на надлежност суда или неприхва-
тљивост оптужбе. Уколико суд прихвати неки приговор то може 
окончати процес.

4.3. Сјеверно-атлантски савез (NATO)

Завршетком 2. свјетског рата, Западна Европа, разорена и измуче-
на вишегодишњим сукобима, суочила са милитаризмом Совјетског 
савеза и отвореним настојањима експанзије и доминације над већим 
дијелом континента. Методе и декларативни циљ ширења комунизма 
представљале су отворену претњу слободи, суверенитету и незави-
сности европских држава. Блокада Берлина, комунистички преврат у 
тадашњој Чехословачкој и устанак у Грчкој само су неки од догађаја 
који су потврдили перцепцију Совјетског савеза као пријетње те на-
гласиле хитност повезивања са циљем стварања заједничког одбрам-
беног савеза како би се осигурала сигурност и гарантовао опстанак 
демократских поредака и вриједности које се њима штите 18. марта 
1949. године Сједињене Државе и западно – европски савезници обја-
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вили су План о оснивању Савеза, названог Организација сјеверно–
атлантског споразума или НАТО, чији је циљ очување мира и напрет-
ка у свијету. Овај уговор чији су енглески и француски текст подједна-
ко аутентични, биће положен у архиве владе САД. Та влада ће доста-
вити владама осталих потписница прописно овјерене преписе Угово-
ра161. Овај Уговор је ступио на снагу 24. августа 1949. године пошто су 
ратификационе инструменте депоновале све уговорене снаге.

У члану 5. Уговора који је кључни члан истог и на коме се заснива 
комплетна структура и стратегија НАТО-а. Поменуте државе сагла-
силе су се да ће оружани напад против једне или више њих у Европи 
или Сјеверној Америци бити сматран за напад против свих њих и 
следствено томе се саглашавају да ће свака од њих, ако се такав ору-
жани напад догоди – користећи право на индивидуалну или колек-
тивну одбрану, признато чланом 51. Повеље Уједињених нација–по-
моћи страну или стране уговорнице које су нападнуте, предузимају-
ћи одмах, индивидуално и у заједници са другим странама, акцију 
коју буду сматрале за потребну укључујући и употребу оружане силе, 
с циљем успостављања и одржавања безбедности Сјевероатлантске 
области. Савјет безбедности биће одмах обавијештен о сваком таквом 
оружаном нападу и свим мјерама предузетим као одговор на тај на-
пад. Те мјере ће бити окончане када Савјет безбедности буде предузео 
мјере потребне за успостављање и одржавање међународног мира и 
безбједности. Критичари оснивања савеза навели да би Европа у слу-
чају формирања Алијансе могла да се претвори у оружани логор, који 
би могао да подстакне сукоб са Совјетским савезом и његовим источ-
но – европским савезницима.

Један од оснивача НАТО–а, тадашњи амерички државни секре-
тар, Дин Ечисон, на такве коментаре узвраћао је да би мир могао да се 
очува само уз војну снагу. Споразум о оснивању НАТО израдили су 
представници Сједињених Држава, Канаде, Британије, Француске, 
Белгије, Холандије и Луксембурга док су Италија, Норвешка, Данска, 
Исланд и Португал позвани да потпишу уговор. Везујући Сјеверну 
Америку за одбрану западне Европе, Савез, је показао да било какав 
покушај политичког и војног насиља над западном Европом бити 

161 Симић Р. Д., Наука о Безбедности, Јавно предузеће службени лист СРЈ, Београд, 
2002. стр. 209.
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осуђен на пропаст. Истовремено, обезбедио је да политике национал-
них одбрана тих земаља постепено постану више међусобно интегри-
сане и међузависне. У том циљу, од свог оснивања 1949. године НАТО 
се бринуо и пружао је колективну безбедност свим својим чланицама. 
Такође, је служио и као битан форум за безбедносне консултације 
која су биле од интереса за његово чланство, и као ослонац миру и 
стабилности у евроатлантској регији.

Потписивањем већ поменутог Уговора из Вашингтона 04.04.1949. 
године створен је Атлантски савез North Atlantic Alliance заснован на 
узајамним безбједносним гаранцијама и преданости начелу заједнич-
ке одбране. Савезу су се, уз 12 првобитних чланица, 1952. године, при-
дружиле Грчка и Турска, те савезна Република Њемачка и Шпанија 
1955. односно 1982. године.162 Процес проширења је настављен 1999. 
године примањем у пуноправно чланство Мађарске, Чешке и Пољске, 
а на прашком самиту 2002. године донесена је декларација којом се 
потврђује политика „отворених врата” према свим осталим европ-
ским државама које желе приступити Савезу. О проширењу Савеза и 
Прашком самиту биће ријечи у наредним поглављима овог рада.

Савез се, дакле темељи на међународном уговору којим чланице 
имају право и обавезу дијелити терет заједничких одбрамбених напо-
ра, те користи предности колективне одбране. Уговор из Вашингтона 
склопљен је у складу с Повељом Уједињених нација која држава јамчи 
право на индивидуалну и колективну одбрану, а са циљем, како је из-
ражено у преамбули Уговора „унапређење мирних и пријатељских 
односа у подручју Сјеверног Атлантика .” Одбрамбена сарадња којој је 
савез предан почива на начелу недјељивости сигурности земаља чла-
ница, а њихово заједништво осигурава да се основни циљеви нацио-
налне сигурности остварују заједничким напорима. Кроз савез се 
остварује тзв. „трансатлантска веза” којом се сигурност Сјеверне 
Америке повезује са сигурношћу Европе.

Између 1947. и 1952 . године Маршалов план је омогућио да се 
прикупе средства која су послужила за стабилизацију западноевроп-
ских економија. Улога НАТО – а као политичке и војне алијансе била 
је да обезбеди колективну одбрану против било какве агресије и да 
очува безбедно окружење за развој демократије и економски раст. 

162 Више видјети на www.ww NATO.int, сајт посјећен дана 12.06.2018. године.
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Према ријечима тадашњег председника САД – а, Харија С. Трумана 
„Маршалов план и НАТО су двије половине истог ораха”163.

Да би се остварила сврха Савеза, створена је Организација Сје-
верно-Атлантског Уговора North Atlantic Treatry Organisation, која 
представља структуру кроз коју се остварује војна, политичка, еко-
номска и научна сарадња земаља чланица. Такође, кроз споменуту 
структуру Савез остварује своје основне задатке. На шеми 1. предста-
вљена је НАТО цивилна и војна структура кроз коју се остварују сви 
видови сарадње чланица Савеза.

Шема 1: НАТО цивилна и војна структура.164

Из претходне шеме број 1. може се видјети да представници на-
ционалног ауторитета земаља чланица партиципирају у Комитет за 
одбрамбено планирање, Сјеверно-атлантског савјета, Групу за нукле-
арно планирање као и у Војно представништво односно војни коми-
тет. За координацију рада између комитета за одбрамбено планирање 
и групе за нуклеарно планирање задужен је подкомитет за координа-
цију између ова два већ поменута тијела НАТО-а. Војни комитет ујед-
но је и интернационални заједнички штаб који има у свом саставу 

163 NATO Offi  ce of Information and Press 1110 Brusseis – Belgium Web site www.nato.int.
164 www.nato.int.
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двије стратегијске команде. Стратегијску команду за Европу чије је 
сједиште у Белгији и стратегијску команду за трансформацију која је 
предвиђена да бусе оформљена на Прашком самиту 2002. године чије 
ће сједиште бити у сјеверној Америци док ће дијелови те команде 
бити размјештени и у Европи. Најважније тијело за доношење одлука 
у НАТО-у је Савјет Сјевероатлантског пакта које има широке надле-
жности по политичким, војним, финансијским и административним 
питањима, у коме сваку земљу чланицу представља стални представ-
ник у рангу амбасадора, коме подршку пружа национална делегација 
која се састоји од дипломатског особља и савјетника за одбрану. Са-
вјет се састаје на амбасадорском нивоу најмање једном недјељно, а и 
чешће. Ту су такође, и редовни састанци савјета на нивоу министара 
за спољне послове, министара одбране, а повремено и на нивоу пред-
седника држава и влада.

Као што је већ речено савјет НАТО-а има стални савјет, а који у 
свом саставу има следећа тијела: Секретаријат, Војни комитет и Ко-
митет за цивилна питања. На шеми број 2. приказан је састав Савјета 
НАТО-а:

 

Стални савјет 
НАТО 

Комитет за 
цивилна питања 

Секретаријат Војни комитет 

Савјет НАТО 

Шема број 2: Савјет НАТО-а

На челу Сјеверноатлантског пакта је Генерални секретар који се 
именује на период од четири године. Он има ранг старијег односно 
вишег међународних државника једне од земаља чланица. Генерални 
секретар предсједава састанцима Сјевероатлантског пакта и других 
важнијих тијела у оквиру НАТО–а, а и помаже да се дође до опште 
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сагласности односно консензуса међу чланицама. У управљању и сва-
кодневним активностима савеза, он има подршку међународног осо-
бља, експерата и званичника из свих земаља чланица НАТО-а.

Сјеверноатлантски пакт нема властите оружане снаге. Највећи 
дио трупа које стоје на располагању савезу остају под контролом на-
ционалних команди све док им не буде додијељен задатак од стране 
земаља чланица да предузму неку операцију или задатак који се креће 
у распону од колективне одбране до нових мисија као што су хумани-
тарне или мисије одржавања мира. Политичка и војна структура НА-
ТО-а обезбеђује све услове како би се унапријед планирало све што је 
неопходно и да би се обезбедило националним снагама да извршавају 
своје задатке, као и све организационе аранжмане неопходне за зајед-
ничку команду, контролу, обуку и вјежбе.

Један од кључева трајности Савеза је у процесу одлучивања који 
се заснива на општој сагласности – консензусу. То значи да се све 
одлуке морају бити донесене једногласно. Последица тога је да су че-
сто потребне дуготрајне консултације и дискусије прије него што се 
донесе нека важна одлука. Мада тај систем може да изгледа спор и 
гломазан за спољашњег посматрача, он има два главна преимућства. 
Прво, поштује се независност и суверенитет сваке земље чланице. 
Друго, када се донесе одлука она има пуну подршку свих земаља чла-
ница и њихову ријешеност да је спроведе.

Поред горе наведеног, још један од кључева трајности Савеза је тај 
што све земље чланице имају исти приступ Савезу. Да бих имале та-
кав приступ Савезу оне су морале да испоштују услове за пријем у 
НАТО. Што се тиче самих услова пријема у НАТО постоје двије врсте 
политичких услова поред ових политичких услова постоје и војни 
услови које свака земља кандидат мора да испуни. У прву групу поли-
тичких услова спадају:

– Демократски поредак, личне слободе, владавина права;
– Показана приврженост и поштовање норми и начела ОЕБС-а, 

укључујући и решавање етничких сукоба, спољних територи-
јалних и других спорова мирним средствима;

– Опредељење да се стабилност и добробит постижу кроз еко-
номске слободе, социјалну правду и одговорност за околину;

– Држава кандидат мора да има успостављена одговарајућу де-
мократску и цивилну контролу одбрамбених снага;



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

158

По испуњавању услова из прве политичке групе пред земљу кан-
дидата постављају се услови из друге групе, а то су:

– Прихватање НАТО-а као заједнице сличних нација, удружених 
због колективне одбране и очувања мира и безбедности, тако 
да свака нација доприноси безбедности и одбрани свих нација;

– Приврженост начелима, циљевима и активностима Оквирног 
документа програма Партнерство за мир, као и других кључ-
них докумената НАТО-а;

– Приврженост начелу консензуса као основе јединства и доно-
шења одлука у Савезу;

– Пуно учешће у консултацијама и одлучивању Савеза о поли-
тичким и безбедносним питањима;

– Учешће у раду органа савјета;
– Финансирање својих обавеза према Савезу.

Поред испуњавања политичких услова из прве и друге групе зе-
мља кандидат паралелно са њима мора испоштовати и војне услове. 
Испуњавањем војних услова оружане снаге земље кандидата бивају у 
могућности да одговоре захтјевима Савеза које поставља пред њих у 
активностима самог Савеза.

Војни услови за пријем нових чланица у Савез су сљедећи:
– Способност да се војно допринесе „колективној одбрани и но-

вим мисијама Савеза”
– Прилагођавање стандардизацији, прије свега у области опера-

ција, администрације и материјала;
– Поступање у складу са више од 1200 уговора и докумената.

Кроз Савез, западна Европа и Сјеверна Америка не само да су за-
једнички браниле своју независност већ су и достигле и изузетан 
ниво стабилности. И заиста безбедност, коју је пружао НАТО описа-
на је као „кисеоник за просперитет”, таква безбедност је поставила 
основе за европску економску сарадњу и интеграцију. У својој рела-
тивно краткој историји постојања НАТО је пролазио кроз више фаза 
у развијању свог стратешког концепта, односно докумената који дају 
основне смјернице за развијање детаљније политике и војних плано-
ва. Ти документи су се мијењали како се мијењала и глобална ситуа-
ција у свијету. Од стратегије „масовне одмазде” из педесетих година, 
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преко „флексибилног одговора” дошло се до докумената који уважа-
вају промјене које су се десиле Европи у протеклом раздобљу. Послед-
њи и најновији усвојен је у времену послије нестанка „главног разло-
га” са свјетске политичке, војне и економске сцене . Јер су већ неки 
критичари питали који је смисао постојања једног таквог савеза када 
више не постоји претња због које је и он сам основан. Управо новим 
стратешким концептом Савез је морао пронаћи разлоге за своје даље 
постојање и јачање. Да би даље могао да опстане НАТО је мора да 
прошири свој утицај ван граница својих чланица као што је исправно 
истакао сенатор Ричард Лугар казавши „aut of area, or aut of bus-
siniess”165 или што je Бжежински написао под насловом још 1994. го-
дине НАТО „проширење или смрт”. Нови стратешки концепт омогу-
ћава горе наведено јер је НАТО изашао иза граница „гвоздене завје-
се” и почео је предводи хуманитарне и мисије очувања мира. Управо 
то је био разлог за даље опстајање савеза, а самим тим и његово јачање 
и ширење.

У својој педесетогодишњој историји трајања НАТО је примјењи-
вао више стратешких концепата. Изградња и развијање стратешког 
концепта зависиле су од промјена у самој Европи, јер је Европа била 
подијељена на два међусобно супротстављена савеза. Стратешки кон-
цепт из педесетих заснивао је на политици „масовне одмазде” која би 
се примијенила после извршеног напада са Истока, преко доктрине 
„флексибилног одговора” дошло се до докумената који уважавају 
промјене које су се десиле у Европи у последњој декади двадесетог 
вијека. Преиспитивањем дошло се до закључка да је ризик општег 
рата у Европи готово нестао, а да се пријетња сигурности Евро-Азиј-
ског подручја огледа кроз етничке конфликте, кршења људских права, 
политичку нестабилност те ширење нуклеарног, биолошког и хемиј-
ског наоружања. Резултат тога је нови стратешки концепт који је 
усвојен у Лондону 1999. године на самиту Алијансе. Тим новим кон-
цептом, како би се одговорило на такве изазове предвиђена је страте-
гија чије је главно обиљежје свеобухватан приступ сигурности који 
обухвата комплементарна политичка и војна средства са нагласком 
на сарадњи са осталим државама које дијеле циљеве савеза. Елементи 

165 Симић Р. Д., Наука о Безбедности, Јавно предузеће службени лист СРЈ, Београд, 
2002. стр. 65.
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стратегије, а тиме и задаци НАТО-у новом стратешком концепту су 
сљедећи:

– Очување трансатлантске везе;
– Креирање и одржавање мањих али ефикаснијих војних потен-

цијала;
– Развијање европске сигурности и идентитета унутар Савеза;
– Спречавање сукоба и управљање кризама;
– Развијање партнерства, сарадње и дијалога;
– Проширење;
– Контрола наоружања, разоружање и неширење оружја за ма-

совно уништење;

Битне војне способности којима бих Савез требао да располаже 
како бих ефикасно испуњавао своје обавезе су мобилност и способ-
ност за брзо размјештање. Зелено свјетло за формирање таквих снага 
коначно је одобрена на самиту Алијансе у Прагу 2002. године.

4.4. Шангајска организација за сарадњу

Оснивачка повеља Шангајске организације за сарадњу (у даљем 
тексту SCO) била је потписана тoком састанка у Санкт Петербургу у 
априлу 2002. године, а ступила је на снагу 19. октобра 2003. године. 
Оснивање Шангајске организације за сарадњу био је најављен 15. мај 
2001. године у Шангају, од стране Казахстана, Кине, Киргистана, Ру-
сије, Таџикистана и Узбекистана. Оснивању Шангајске организације 
претходила организација која се називала Шангајска петорка, осно-
вана 26. априла 1996. године. Укључивала је све државе које су у SCO, 
осим Узбекистана. Главни циљ оснивања SCO је била међународна 
сарадња и заштита земаља чланица, те рјешење граничног питања на 
подручју руско-кинеске границе166. Шангајска организација за сарад-
њу основана је као регионална и трговинска организација. Међутим 
због ширења Сјевероатлантског савеза на исток, односно према гра-
166 Th e Shanghai Cooperation Organisation”, http://eng.sectsco.org/about_sco/, страни-

ца посјећена: 24.07. 2018. године.



161

Међународне глобалне и регионалне организације за заштиту, одбрану и безбједност

ницама Русије, те ратова у Авганистану и на Блиском истоку, SCO се 
све више посматрала као противтежу самој Сјеверноатлантској орга-
низацији. Поред међународне сарадње и заштите земаља чланица, 
могу се навести и други задаци ове организације моћи којима се по-
себно истиче: јачање узајамног повјерења и добросусједских односа 
између држава чланица, унапређење њихове сурадње на подручјима 
као што су: политика, трговина, економија, истраживања, технологи-
је, културе, као и у образовању, енергији, промету, туризму, заштити 
животне средине, као и многим другим подручјима. Такође, заједнич-
ки напори за одржавање мира, сигурности и безбједности у регији, са 
коначним циљем успоставе демократског, праведног и рационалног 
новог међународног политичког и економског поретка167. Тренутно 
SCO чине осам држава чланица, а то су: Индија, Казахстан, Кина,
Киргистан, Пакистан, Русија, Таџикистан и Узбекистан. Проматрач-
ки статус имају Афганистан, Бјелорусија, Иран и Монголија. Те држа-
ве немају право гласа у доношењу било каквих одлука те имају огра-
ничен утицај на доношење политичких одлука. Осим наведених, по-
стоје још и државе које имају назив „дијалошких партнера”, а то су 
Азербејџан, Арменија, Камбоџа, Непал, Турска и посљедња - Шри 
Ланка. С тим се државама чланице SCO савјетују везано за области 
сарадње, у којима је могуће остварити заједничке интересе.

Услови које требају да испуне будуће земље чланице за приступа-
ње Шангајској организацији за сарадњу, земља која жели приступити 
тој организацији мора се налазити у евроазијској регији, мора имати 
успостављене дипломатске везе са свим чланицама SCO као и држа-
вама које имају посматрачки статус, као и дијалошким партнерима. 
Исто тако, држава која жели приступити организацији мора подржа-
вати активну трговину, економске и културолошке односе са држава-
ма чланицама, а ни у којем случају не смије бити под санкцијама Ује-
дињених народа.168 Поље за сарадњу садашњих као и будућих чланица 
организације SCO може се подијелити на три подручја сарадње и то:
регионалну безбједност, привреду и културу. Највећи напредак је 
остварен на подручју регионалне безбједности. Државе чланице су 
потписале бројне важне међународне уговоре и редовно одржавају 
167 Исто, 
168 Lukin A., „Shanghai Cooperation Organization: Looking for a New Role”, www/

Shanghai-Cooperation-Organization- (страница посјећена 26. августа 2018.).
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заједничке војне вјежбе. Од посебне је важности њихово координира-
но дјеловање против међународног тероризма јер су све државе чла-
нице искусиле стравичне терористичке нападе. Програм SCO, у обла-
сти регионалне безбједности, поред сарадње у области борбе против 
тероризма, обухвата и сарадњу у областима борбе против трговине 
дрогом и илегалне миграције, те унапређивањем размијене безбјед-
носних информација. Шангајска организација за сарадњу је релатив-
но млада организација која сама не може елиминисати безбједносне 
изазове са којима се суочава евроазијска регија.

Најмање успјеха чланице SCO су оствариле на пољу привредне 
сарадње У основи, организација није постигла ништа значајно у овом 
подручју. Стручњаци и политичари држава чланица већ дужи вре-
менски период покушавају да оснују јединствену банку SCO, којој би 
основни циљ и задатак био финансирање мултилатералних привред-
них пројеката. Ипак на овом пољу су остварени одређени помаци, 
који се првенствено огледају у томе што је коначно успостављен прав-
ни оквир за остваривање наведеног циља. Без обзира што је успоста-
вљен правни оквир за формирање заједничке банке, по том питању 
није остварен већи напредак. Такође, сарадња на подручју образова-
ња и културе од посебне је важности данас када евроазијски свијет 
тежи властитом, јединственом културном идентитету и систему ври-
једности као основу регионалне интеграције. Али и на овом подручју, 
као што је то случај на развоју привредних активности, остварено је 
релативно мало. По питању културе и образовања за сада је само ус-
постављен један универзитет и то за студирање преко интернета од-
носно, on line студирање.

Посљедњих је година Шангајска организација за сарадњу постала 
центар свих разговора о сарадњи у централној Азији. Вођење тих раз-
говора се води на међусобном повјерењу, међусобној користи, једна-
кости, различитости култура, а залажу се и против сукобљавања са 
другим на глобалном нивоу. Земље чланице тврде како SCO није 
основана са намјером успоставе било каквог блока, те да нису усмје-
рене ни на коју трећу страну, при том мислећи на Сједињене Америч-
ке Државе. Међутим, њихова начела нису у складу са америчким хеге-
монизмом и наметнутим увјерењима које произлазе од Запада јер 
свим државама дају за право слиједити властите моделе развоја, као и 
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формирати унутарњу и вањску политику у складу са властитим же-
љама и плановима.

О Шангајској организацији за сарадњу све се више говори као о 
против тегу Сјеверноатлантском савезу. Међутим, савремени теоре-
тичари сматрају како је главна улога SCO-a одржавање мира и стабил-
ности у регији, која се првенствено залаже за сузбијање илегалних 
активности попут трговине дрогом и тероризма.

4.5. Примјена силе у заштити
међународног поретка

Једина међународна организација која има право примијенити 
силу или било какву другу санкцију или рестриктивну мјеру против 
стране која нарушава међународни поредак су Уједињене нације и то 
на основу своје оснивачке повеље. Не постоји универзална дефини-
ција санкција или рестриктивних мјера. У принципу, санкције и/или 
рестриктивне мјере представљају мјере помоћу којих међународна 
заједница покушава да постигне да одређене државе и/или ентитети 
који представљају пријетњу међународном миру и безбједности про-
мјене начин свог понашања без употребе силе.

Према Повељи Уједињених нација (глава VII члан 41.) Савјет бе-
збједности УН је одговоран за усвајање резолуција чије мјере су оба-
везујуће за све чланице УН, а које имају за циљ одржавање и успоста-
вљање мира и безбједности. Међународна заједница која жели да при-
мора одређену државу или ентитет који се не понашају у складу са 
прихваћеним нормама међународног права жели првенствено да по-
стигне циљеве међу којима су сљедеће три категорије најзначајније:

1. Окончавање пријетњи глобалној безбједности (окончање ну-
клеарних тестирања, окончање тестирања балистичких про-
јектила, поштовање режима непролиферације, окончање подр-
шке терористичким организацијама и праксе пружања уточи-
шта терористима, изручење осумњичених терориста);
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2. Јачање легитимно изабране власти (повлачење са власти хунти 
и предаја власти демократски изабраним представницима, 
прекид насиља, окончање процеса демилитаризације, разору-
жања и реинтеграције, окончање реформе сектора безбједно-
сти, прогрес у одржавању стабилности);

3. Постизање мирног политичког рјешења за насилне оружане 
сукобе кроз управљање конфликтом (престанак непријатељ-
ства, окончање подршке невладиним оружаним снагама, им-
плементација мировних споразума, повлачење трупа).

Врсте санкција које уводи међународна заједница према одређе-
ним субјектима међународних односа разликују се према субјекту 
који их уводи, према степену обавезности, према субјектима у односу 
на које се уводи, према обиму, према природи санкција, итд. Према 
субјекту који их уводи најважније и најпознатије су мултилатералне 
санкције Уједињених нација, које усваја Савјет безбједности УН на 
основу члана 41. Повеље. Унилатералне рестриктивне мјере државе 
уводе у складу са сопственим спољно-политичким приоритетима. Та-
кође, треба напоменути да сваки од мултилатералних режима ре-
стриктивних мјера дозвољава државама да у конкретном случају при-
мјене строжије санкције од оних које су садржане у резолуцијама и 
одлукама мултилатералних режима. Савјет безбједности УН може 
позвати државе чланице да прекину трговину одређеном врстом робе 
са државама, ентитетима и/или појединцима који угрожавају међуна-
родни мир и безбједност тзв. добровољни ембарго Calls upon all States. 
Савјет, такође, може усвојити резолуцију која је обавезујућа у односу 
на све чланице Уједињених нација.

Субјекти међународних односа према којима се могу увести санк-
ције:

– Државе - владе,
– Међународне организације,
– Недржавни актери (нпр. невладине оружане снаге и терори-

стичке организације или покрети)
– Правна лица (нпр. банке преко којих терористичке организа-

ције или режими под санкцијама врше новчане трансакције), и
– Физичка лица (нпр. припадници политичких и војних елита и 

њихових породица, вођа и појединаца повезаних терористич-



165

Међународне глобалне и регионалне организације за заштиту, одбрану и безбједност

ким организацијама или невладиним оружаним снагама). 
Лица у односу на која се уводе санкције су наведена у листама 
које представљају саставни дио правних инструмената којима 
се усвајају рестриктивне мјере.

Према обиму увођења санкција, ембарго Савјета безбједности 
Уједињених нација може бити:

– Blanco, забрањује се трговина оружјем или промет неке друге
робе за цијелу државу;

– Селективни, забрањује се трговина оружјем или промет неке 
друге робе у односу на тачно одређени дио територије државе 
и/или према недржавним субјектима, као што су експлицитно 
именоване невладине оружане снаге;

– Глобални, забрањује се трговина оружјем или се уводи друга 
врста рестриктивних мјера према појединцима и/или терори-
стичким организацијама гдје год да су лоциране.

Потребно је истаћи да обим санкција може у одређеним случаје-
вима бити модификован, у смислу увоза/извоза за хуманитарне по-
требе или промета повезаног са набавкама за потребе мировних ми-
сија. Члан 41. Повеље Уједињених нација предвиђа да Савјет безбјед-
ности може одлучити да такве мјере које не повлаче употребу оружа-
не силе треба да се примијене у циљу извршавања одлука Савјета, а 
може и позвати чланове Уједињених нација да примјене такве мјере. 
Ове мјере могу да садрже дјелимичан или потпун прекид економских 
односа и прекид жељезничких, поморских, ваздушних, поштанских, 
телеграфских, радиографских или других веза, али и прекид дипло-
матских односа са једном или више држава.

Обим санкција или рестриктивних мјера може да се креће од све-
обухватних економских и трговачких санкција које као своју мету 
имају политичке и војне елите, забране трговине оружјем, забране 
путовања, финансијских рестриктивних мјера и замрзавања средста-
ва, до забране увоза тачно одређених добара као што су на примјер 
дијаманти.

Не постоји дефиниција мировних мисија око које се сви слажу. 
Научници се споре чак и око тога шта се може сматрати првом ми-
ровном мисијом. Нека схватања иду толико далеко да поријекло овог 
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феномена виде у демаркационим комисијама које су двадесетих годи-
на 20. вијека, после завршетка Првог свјетског рата, цртале многе 
европске границе. Ипак, Уједињене нације као прву мировну мисију 
званично наводе UNTCO, односно ненаоружане посматраче који су 
послати у Палестину 1948. године, да надгледају примирје између 
Израела и његових арапских сусједа.169 Када говоримо о дефиницији 
која одговара традиционалном типу мировних мисија УН карактери-
стичних за раздобље Хладног рата, можемо рећи да је најсвеобухват-
нију дефиницију дао Марак Гулдинг. По његовом мишљењу то су „... 
теренске операције које су успоставиле УН, уз пристанак свих заин-
тересованих страна, а ради контролисања и мирног рјешавања кон-
фликта међу њима, под командом и контролом УН, које све чланице 
УН плаћају и за које одређују војно и друго људство по слободној 
вољи, које наступа потпуно непристрасно и независно и користи ми-
нимум неопходне силе”170. Оваква одредница заправо је компилација 
основних принципа ангажовања „плавих шљемова”171, које је форму-
лисао још Даг Хамаршјолд, Генерални секретар УН од 1953. до 1961. 
године.

Мировне операције биле су искључиво операције УН. То значи да 
их је успостављао неки од органа УН (Савјет безбједности, Генерална 
скупштина), што је из система мировних операција УН аутоматски 
искључило операције у Кореји, као и касније операције у Кувајту и 
Сомалији, у којима је Савјет безбједности (СБ) само овластио неке 
државе чланице да предузму војну акцију са одређеним циљем. Ове 
операције су увијек под командом и контролом Генералног секретара 
и у финансијском смислу падају на терет свих чланица УН. Управо то 
их је чинило прихватљивим за обје (односно све) зараћене стране у 
неком конфликту.

Све стране у конфликту морају се сложити са ангажманом „пла-
вих шљемова”. На тај начин смањује се могућност да мировне снаге 
169 То није био и први покушај УН да ријеши сукобе. Први је био на Балкану, одно-

сно као први се рачуна Специјална комисија коју су УН формирале да би провје-
риле наводе Грчке да Албанија, Бугарска и Југославија помажу герилце у сјевер-
ној Грчкој 1947. године. 

170 Исто.
171 То име снаге УН добиле су поводом мировне операције у суецкој кризи због ка-

рактеристичне боје шљемова, по којој су се војници разликовали од војника за-
раћених страна.
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трпе губитке, јер су много пријемчивије за све сукобљене стране. 
Проблем је у томе што се пристанак може дати, али и врло лако и јед-
ноставно повући. Једном када једна страна ријеши да иде у рат, мало 
тога остаје што се може урадити да би се та одлука спријечила. Прин-
цип неутралности мировних снага подразумијева да „плави шљемо-
ви” ни на који начин нису смјели да служе интересима било које од 
снага. Наравно, то није значило да они не треба да користе притисак, 
да критикују и мобилишу међународну подршку итд. Овај аргумент 
тјерао је припаднике мировних снага да одржавају нормалну комуни-
кацију са страном коју је цијела међународна заједница осуђивала, 
што је понекад могло негативно да утиче и на сам имиџ УН.

Пошто је идеја о стајаћој армији УН одбачена и прије операцио-
нализације, а при томе није створен правни основ за аутоматско дава-
ње трупа за потребе мировних операција УН, генерални секретари су 
се углавном ослањали на то да државе чланице добровољно ставе 
своје трупе на располагање за различите операције. Више од полови-
не традиционалних мисија под покровитељством УН-а (до 1989. го-
дине) биле су ненаоружане и, углавном, посматрачке. Међутим, чак и 
кад се радило о оружаним мисијама, оне су могле да користе силу ис-
кључиво у самоодбрани. Ипак, од 1973. године, „самоодбрана” је по-
чела да се схвата у ширем смислу као ситуација у којој „плави шљемо-
ви” реагују, јер су спријечени да обављају свој мандат. Овај принцип 
је значајно промијењен у периоду стварања нових, мултидимензио-
налних мисија.

Наиме, концепт колективне безбједности првобитно је дат у свом 
оперативном облику, који се налази у поглављима VI и VII Повеље 
УН и у њему се ријеч „мировне операције” (енг. peacekeeping) нигде не 
помиње. Ипак, ад хоц међународне војне снаге формиране су током 
трајања Хладног рата, уз примјену поглавља VI („Мирно рјешавање 
конфликата”), иако је временом мандат тих снага садржински постао 
много шири од акција које Повеља УН предвиђа у поглављу VI. Но, и 
даље је тај мандат био у много чему садржински ужи од мјера које 
Повеља предвиђа у Поглављу VII („мјере у случају пријетње миру, по-
вреде мира или у случају агресије”). Ово поглавље Повеље, као правна 
основа за мировне мисије УН, добија на значају у постхладноратов-
ском периоду. Управо због тог „неприпадања” ни једном ни другом 
поглављу Повеље, долазимо до имена које се све чешће сусреће у са-



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

168

временој теорији и пракси „операције поглавља VI и по”. У периоду од 
1948. до 1987. године, СБ је иницирао започињање укупно 15 мисија, 
углавном да би била спријечена ескалација већ започетог сукоба. По-
ловина тих мисија била је смјештена на Блиском истоку, у региону 
који је, очито, имао (и има и даље) геостратегијски значај за кључне 
сталне чланице Савјета безбједности. Упркос великом значају који је 
придаван мировним мисијама, које су биле покушај УН да се у те-
шким околностима етаблирају као носилац истинског система колек-
тивне безбједности, њихов мали број указује да су ограничења Хлад-
ног рата ипак превладавала. У та ограничења свакако спада и чиње-
ница да су УН добијале мандат за спречавање међудржавних сукоба, 
од којих је већина била посљедица хладноратовских „сврставања”. 
Ограничени мандати које су СБ или Генерална скупштина (ГС) додје-
љивали мировним операцијама нису им давали надлежност да откла-
њају директне узроке сукобљавања. Требало је да „плави шљемови”,
само помогну у стварању услова који би самим сукобљеним странама 
омогућили да ријеше сукоб. Недостатак ријешености главних актера 
на међународној сцени да се дође до трајног рјешења показало се као 
кључни проблем. Већ послије проблематичног ангажовања УН у Кон-
гу 1960. и 1961. године, постало је јасно да је, како би мировне снаге 
биле способне да се ближе укључе у процес рјешавања сукоба и како 
би имале активну улогу у обнови друштва и у уклањању свих посље-
дица сукоба, неопходно усложњавање мандата УН и боље организо-
вање операција. То је, међутим, могло да се деси (и то са промјенљи-
вим успјехом) тек по завршетку Хладног рата. Иначе, мисија у Конгу 
завређује да се о њој каже нешто више. Она је била једини изузетак у 
периоду 1948 - 1989. године, и то у више тачки. То је, наиме, једина 
мисија која се бавила покушајем рјешавања унутрашњег сукоба, и то 
разарајућег, у коме је цивилно становништво било посебно угрожено. 
Иако су на почетку свог мандата мировне снаге примјењивале важеће 
стандарде везане за самоодбрану, касније је, због измијењене ситуа-
ције на терену (али и због трагичне смрти Генералног секретара УН 
Дага Хамаршјолда), „плавим шљемовима” проширен мандат, те су им 
дата шира овлашћења да спроводе чак и репресивне акције, које су 
ближе поглављу VII Повеље, односно наметању мира. Поред тога, 
осим ангажовања карактеристичних за традиционалне операције, „...
мисија организације УН је (...) пружала заштиту цивилном становни-
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штву и употребљавала силу у том правцу, али и обезбјеђивала проток 
неопходних намирница. Овде се могу пронаћи коријени за обављање 
хуманитарних активности од стране мировних мисија које ће се пре-
дузимати после завршетка Хладног рата...”172 Мировне операције у 
овом периоду представљају једини могући одговор УН на специфич-
не услове који су владали у међународној заједници. То је био начин 
да се сукоби међу државама задрже под извјесном контролом, али и 
да се различитим механизмима донекле помогне њиховом рјешава-
њу. Недостатак ових операција није произлазио из њих самих, већ из 
амбијента у коме су стваране. Ипак, присуство мировних мисија у 
одређеним подручјима некада је доводило до „замрзавања” сукоба и 
његове пацифизације. Коначно, пракса која је створена спровођењем 
традиционалних мировних мисија значајна је, јер је, уз сва своја 
ограничења, представљала основ за развој нових облика мировних 
мисија УН.

Нове мировне мисије УН, задаци и структура, промијењени од-
носи у међународној заједници, као и завршетак Хладног рата и бипо-
ларног уређења свијета довели су до праве „инфлације” мировних 
мисија УН. У односу на 15 мисија, колико их је било током пола вијека 
трајања Хладног рата, у наредних 20 година започета је чак 51 нова 
мисија. Само у периоду 1989 - 1993. године, започето је 17 нових ми-
сија. Већина њих представљала је одговор међународне заједнице на 
неки унутрашњи конфликт и већину је већ тада карактерисало озбиљ-
но напуштање дотадашњег модела очувања мира. Промјена парадиг-
ме, односно бављење прије свега унутрашњим сукобима и грађан-
ским ратовима утицало је неповратно на промјену концепта миров-
них мисија. Најбољи примјер за то је постојање потребе да обје стране 
у сукобу дају пристанак да се између њих распореде снаге УН. Међу-
тим, поставља се питање шта се догађа онда када се не зна тачно ко су 
представници двије стране или, још горе (и чешће), онда када има 
више страна у сукобу. Или се намеће питање како легитимисати неки 
сепаратистички покрет и тражити од његових представника приста-
нак за размјештање „плавих шљемова”. Чак и онда кад се заустави су-
коб, остаје питање да ли има смисла повући се и иза себе оставити 

172 Милисављевић Б., Нове мировне мисије Организације уједињених нација, Слу-
жбени гласник, Београд, 2007, стр. 46.
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анархију и економију уништену ратом. То су само неке од многих не-
доумица са којима су се суочиле УН када је требало да интервенишу у 
крвавим унутрашњим сукобима, који су се појавили у последњој де-
ценији 20. вијека. Посљедица тога била је да су мировне мисије добиле 
потпуно нов изглед и функције. Оне су прерасле своје претходнике и 
постале мисије градње мира (енг. peacebuilding), а некад и наметања gg
мира (енг. peaceenforcing). Овако промијењени циљеви мисија неми-gg
новно су значили и промјену у њиховој структури, креирање нових 
компоненти и додјелу додатних задатака. Кључна разлика била је у 
јачању цивилне компоненте самих мисија. То подразумијева увођење 
цивилне полицијске функције, надгледање избора и демократично-
сти, дотурање хуманитарне помоћи, спровођење економске рекон-
струкције и рад на дугорочним развојним програмима, као и увођење 
цивилног инжењеринга, мониторинга поштовања људских права и, 
све чешће, пружање физичке заштите и спровођење деминирања. 
Амбициозна цивилна компонента мисије захтијевала је и ваљану за-
штиту, односно повећање броја боље наоружаних војника, али и ства-
рање много конкретније командне структуре. Одговор на ово по-
сљедње дошао је у виду формирања институције Специјалног пред-
ставника генералног секретара (СПГС), коме одговарају и војна и 
цивилна компонента мисије. Повећана улога СПГС донијела је миси-
јама већи преговарачки капацитет, али је дала и могућност да миров-
не мисије буду мање „шаблонски” прављене, а да много више одгова-
рају специфичностима терена. Такође, 1992. године, основано је Одје-
љење за мировне операције УН, са сједиштем у Бриндизију. Задатак 
овог Одјељења је да помаже Генералном секретару у формулисању 
политика и процедура појединих мисија. Такође, оно има и могућност 
да, на основу релевантних података које скупља о сукобима у свијету, 
предлаже нове мисије. Еволуција нових мисија, ауторизација и про-
блеми који су дошли по завршетку Хладног рата међу државницима и 
научницима завладао је, показало се, неутемељени ентузијазам због 
тога што је Савјет безбједности био „одблокиран”. То је, по мишљењу 
многих, значило да постоји могућност да се број сукоба значајно сма-
њи, а да ће УН бити апсолутно способне да контролишу и смире пре-
остале сукобе. Коначни циљ био би завршетак свих ратова, а самим 
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тим и историје.173 Болно отријежњење дошло је врло брзо када су из-
били сукоби у Сомалији, Руанди и ратови за насљеђе социјалистичке 
Југославије. Ови сукоби су показали да УН још увијек нису дорасле 
изазовима новог доба. Погрешне процијене о могућностима ескала-
ције сукоба, несналажење на терену, ограничења произашла из (тада 
већ) застарјелих постулата мировних мисија, као и неразумијевање 
природе сукоба учинили су да мисија у Сомалији доживи неуспјех, да 
повлачење из Руанде резултира застрашујућим геноцидом, као и да у 
бившој Југославији УН буду понижене (сетимо се слика припадника 
УН везаних за бандере) и приморане да препусте рјешавање ситуаци-
је НАТО, односно Сједињеним Америчким Државама. Суочен са се-
ријом неуспеха, тадашњи Генерални секретар УН Бутрос Гали закљу-
чио је 1994. године, да УН „не би требало саме да се баве великим и 
захтјевним операцијама наметања мира, већ да би СБ требало да 
овласти тзв. Коалиције војних или регионалних организација да се 
тиме баве”174. Овакво рјешење, временом названо „систем ауториза-
ције” практично је значило да УН, у ситуацијама кад нису у стању да 
обезбиједе довољну подршку за извођење одређених активности које 
захтијевају висок ниво опремљености и оперативности, могу прили-
ком извођења мисије помоћ затражити од држава или од регионал-
них организација. „Помоћ је захтијевана за различите активности, 
почев од контроле спровођења санкција, преко извођења оружаних 
активности, па до повјеравања државама да спроводе мандат миров-
не мисије који је одређен од стране Савјета безбједности.”175 Оправда-
ње за коришћење овог система налажено је и приликом ослобађања 
од стране окупације (случај Кувајта), повратка на власт легитимно 
изабране власти (Хаити), као и приликом успостављања унутрашњег 
мира и безбједности (Источни Тимор). Вјероватно најпознатији слу-
чај ауторизације догодио се у Босни и Херцеговини када су УН, прак-
тично у очајању, дале мандат НАТО (као регионалној организацији) 
да обезбиједи војну (ваздушну) подршку напорима УН. У том случају 
примјењиван је тзв. „дупли кључ”, по коме су сваку одлуку о било ка-
квој војној операцији морале да одобре и команда NATO, али и штаб 

173 Видјети Фукујаму, али и либералне теорије „демократског мира”.
174 Malone D., and Wermester K., „Boom and Bust Th e Changing Nature of Peacekeeping”, g

International peacekeeping Volume 7, Issue 4 Winter 2000, pages 37-54.
175 Милисављевић Б., исто, стр. 120.



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

172

УН. Оваква ситуација, која је била без преседана, до те мере је фру-
стрирала официре САД (у униформи NATO) да су се трудили да слич-
ну грешку више никад не понове. Систем ауторизације, уз све добре 
стране, показао је колико су велика ограничења УН у освит новог ми-
ленијума. Завршетак Хладног рата није донио толико жељено јачање 
ауторитета УН. Напротив, стекао се утисак да је статус quо који је 
постојао између САД и СССР у периоду Хладног рата давао УН мно-
го више простора за маневрисање, него што је то био случај послије 
овог периода. Свестан свега тога, а суочен са све већим бројем сукоба 
и нефункционалних држава, Кофи Анан, наследник Бутроса Галија на 
мјесту Генералног секретара УН, затражио је „поновно разматрање176

начина на који Уједињене нације чувају политичка и људска права и 
одговарају на хуманитарне кризе које толико утичу на свијет”177. Кофи
Анан је наложио прављење тзв. Брахими извештаја, који је требало да 
буде резултат свеобухватног истраживања прошлих и тренутних ми-
ровних операција, уз испитивање њихових основних постулата. Из-
вештај је требало да предложи потпуно нов начин на који ће тијела 
УН боље одговарати на политичке и хуманитарне кризе. Јавности је 
представљен на Миленијумском самиту УН 2000. године. Упркос ве-
ликим очекивањима, он се само фокусирао на то како да Секретари-
јат УН квалитетније огранизује људство на терену ради остваривања 
бољих резултата. Његове четири главне препоруке су:

– Војна компонента сваке мировне операције треба да буде до-
вољно робусна да може ефективно да одбрани себе и цивиле који су 
под њеном заштитом.

– Треба да постоји боља комуникација између Савјета безбједно-
сти и трупа земаља-учесница.

– Савјет безбједности не би требало да ауторизује мисију док она 
нема обезбијеђена средства да испуни своје циљеве.

– Планирање и менаџмент мировне операције треба да буде ре-
организован како би била побољшана координација, а особље 
треба да буде бирано на основу експертизе.

176 Eng. thinking a new.
177 Annan K., „Address of the Secretary-General to the UN General Assembly”, 20 Septem-

ber 1999 (GA/9596).
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Иако су послије објављивања Брахими извештаја критике биле 
врло повољне, ситуација се врло брзо измијенила. Прва критика од-
носила се на то да је извештај превише уопштен и да је некада намјер-
но нејасан. У овом контексту, посебно је помињана ријеч „робустан”, 
односно лицитирано је шта то заправо треба да значи. Осим тога, 
било је јасно да од Анановог „thinking a new” концепта није остало 
много. Са друге стране, прве постбрахими мисије (Еритреја, Обала 
Слоноваче и наставак мисије у ДР Конгу) много су више личиле на 
традиционалне мировне мисије из доба трајања Хладног рата, него 
што су представљале револуционаран концепт. Коначно, цивилна УН 
мисија на Косову UMNIК, која је слиједила неауторизовану интервен-
цију NATO против Србије и која је као војну компоненту имала NATO, 
изазвала је праву буру и лавину практичних и теоријских расправа. 
Оне се све могу сажети у питање да ли су прихватањем тога да адми-
нистрирају читаву територију послије интервенције NATO коју није 
одобрио Савјет безбједности, Уједињене нације заправо дале легали-
тет тој интервенцији. Да ли то значи да је спровођење унилатералних 
хуманитарних интервенција без мандата УН будућност свијета на по-
четку новог миленијума? Да ли је тиме неповратно дерогиран легити-
митет УН? Закључак, послије свих ових анализа могао би гласити, да 
иако њихово постојање није било предвиђено онако како се на крају 
остварило, мировне мисије постале су вјероватно најтранспарентни-
ја институција Уједињених нација. Током Хладног рата, УН нису има-
ле ни моћ, а ни прилику да предупреде сукобе међу државама, као ни 
да их у потпуности и у коријену зауставе. Ипак је њихово, у неким 
случајевима вишедеценијско ангажовање, утицало на то да се неки 
сукоби смире, такорећи „замрзну у времену”, или да не ескалирају у 
општи рат. Мировне мисије су доприносиле и већој кохезивности ме-
ђународне заједнице, осјећању да се нешто ради за „опште добро”, ме-
ђутим, завршетак Хладног рата уздрмао је темеље мировних опера-
ција. Иако је дошло до њихове инфлације, по његовом завршетку, оне 
у одређеном броју случајева нису успјеле да одговоре задатку и про-
мијењеној констелацији снага у свијету. То је утицало на њихово оса-
времењивање и на то да добију још значајније мјесто у систему УН. 
Повећање броја задатака, јачање цивилне компоненте, а у неким слу-
чајевима и могућност администрирања цјелокупне спорне територије 
представљају корак напријед у развоју мировних мисија. Ипак, њихо-
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ва судбина се, као и судбина УН, налази на прекретници. Цјелокупна 
организација, као и саме мировне мисије траже нови разлог постоја-
ња у свијету у коме се све више предузимају самосталне акције од 
стране великих држава. Начин на који ће одговорити на ове изазове у 
наредних неколико година одредиће, у великој мјери, и њихову суд-
бину у будућности.

Hуманитарна интервенција егзистира већ неколико вијекова још 
увијек постоји доста неслагања, не само око њене легалности, већ и 
око самог појма ове установе. Често се под појам хуманитарне интер-
венције подводе различите установе које, иако посједују одређене 
сличности, имају и суштинске разлике. Стога је, на самом почетку, 
неопходно отклонити терминолошке недоумице и направити јасну 
дистинкцију између хуманитарне интервенције и сличних установа. 
Кованица „хуманитарна интервенција” се састоји од двије ријечи чије 
појединачно значење уопште није лако одредити на прецизан начин. 
Ријеч „хуманитарна” се користи у бројним областима гдје њено зна-
чење није увијек идентично. Исто тако, именица „интервенција” се 
употребљава за означавање врло различитих активности, па су раз-
мимоилажења у погледу њеног значења можда још и већа. Чак и када 
се интервенција спецификује ријечју хуманитарна, и даље остају 
прилична неслагања око значења тако добијеног појма. Придјев „ху-
манитарна”178 има врло широко значење и употребљава се за опис 
бројних активности које предузимају државни и недржавни актери у 
циљу побољшања положаја и добробити угрожених особа. О неодре-
ђености овог појма могу посвједочити и Марфијеве ријечи да чак и 
ако се термин „хуманитаран” употреби само за означавање оних ак-
тивности које се односе на заштиту људских права, он и даље остаје 
доста широк, јер се односи на читав низ политичких, социјалних и 
економских права, о чијој садржини у оквиру међународне заједнице 
често не постоји потпуна сагласност.179 Значење ријечи хуманитаран 
је слично значењу ријечи хуман, с тим што се ова прва употребљава 
у одређеним ванредним ситуацијама, као што су природне катастро-

178 Реч „хуманитаран” води порекло од латинске речи „хуманус” која у преводу на 
српски значи човечански, племенит, човекољубив, уљудан; Вујаклија Лексикон 
страних речи израза, Београд, 1961, стр. 1073.

179 Више о томе видјети: Murphy D S., Humanitarian Intervention: the United Nations in 
an Evolving World Order, Philadelphia, 1996. pp. 8-9.d
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фе, ратови, и сл. Тако су, на примјер, уобичајени изрази хуманитарна 
помоћ, хуманитарна акција, хуманитарно право. Употребом термина 
хуманитарна интервенција, а не хумана интервенција, жељело се 
истаћи да се интервенција предузима ради отклањања неке ванредне 
ситуације. Неспорно је да се поменути атрибут може приписати 
оним активностима у којима је присутна компонента солидарности 
и алтруизма. Ријеч „хуманитаран” увијек се употребљава у позитив-
ном значењу, показујући намјеру да се помогне некоме у невољи. 
Онај ко предузима хуманитарну активност подноси одређену жртву 
како би пружио помоћ унесрећеним особама. Некада постоји ду-
жност појединих субјеката да предузимају одређене хуманитарне дје-
латности, као што је то случај са Међународним комитетом Цревног 
крста, националним друштвима Црвеног крста, или са медицинским 
особљем. Међутим, веома често се хуманитарне активности преду-
зимају и од стране оних који немају никакву правну обавезу, већ их 
на то покреће осјећај човјечности.

Када је у питању хуманитарна интервенције атрибут „хуманитар-
на” се не односи на опис мјера и средстава које се предузимају. С об-
зиром да се ради о употреби оружане силе, те мјере и средства су по 
својој природи свакако нехумани. Употреба овог атрибута се покре-
ће у мотивима који покрећу интервенцију, а то је спречавање или 
заустављање озбиљних или масовних повреда људских права. Уколи-
ко се интервенција предузима искључиво ради заштите људских 
права, онда јој се неспорно може придодати атрибут хуманитарна. 
Међутим, проблем се јавља уколико онај ко интервенише има мје-
шовите мотиве и интересе приликом интервенције. У таквој ситуа-
цији онај ко спроводи хуманитарну интервенцију има хуманитарне 
мотиве, али поред њих руководи се и неким себичним интересима, 
као што су политички, економски, војни и други интереси. С обзи-
ром да је на овом мјесту циљ терминолошко разматрање појма „ху-
манитаран”, проблем мјешовитости мотива и разматрање хумани-
таризма са садржинске стране биће касније предмет шире анализе.

Термин интервенција води поријекло од латинске ријечи interve-
nire („доћи између”) и строго лексички посматрано он би требало да 
има неутрално значење. Међутим, интервенција је у потпуности из-
губила такво неутрално значење, и осим малог броја писаца који јој 
придају бенигну конотацију, већина, где спадају и међународни 
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правници, овим термином означава нелегитимну активност180. Међу-
тим, интервенција је и даље сачувала једну од својих изворних карак-
теристика - темпорарни карактер, односно временску ограниченост.181

Термин „интервенција”, као и придјев „хуманитарна”, у доктрини 
се различито дефинише и тумачи. Оте даје једну апстрактну дефини-
цију интервенције под којом подразумијева „инструмент спољне по-
литике која се примјењује од стране надмоћније државе када њена 
моћ не успијева да помјери одређену државу у жељеном правцу”.182

Међутим, та дефиниција је сувише широка и из ње се не може ви-
дјети који су акти обухваћени појмом интервенције. Данас државе, и 
остали субјекти међународног права, имају свакодневне интерак-
тивне односе. Поставља се питање које од тих активности предста-
вљају интервенцију, а које не прелазе потребан праг да би се могле 
тако окарактерисати. На примјер, када нека држава или међународна 
организација јавно осуди понашање државе, прекине дипломатске 
односе или наметне економске санкције - поставља се питање да ли то 
представља интервенцију у послове друге државе. Постоје теоретича-
ри који врло широко схватају значење појма интервенција тако да, 
по њиховом схватању, она обухвата широк спектар активности. 
Према једном од таквих схватања „у односима двије државе сваки 
опозив дипломате, сваки трговински преговори, свако обећање или 
повлачење економске помоћи или комерцијалних кредита предста-
вља облик интервенције”.183 Чак се и не дјеловање односно уздржава-
ње подводи под интервенцију, што се поткрепљује примјером бри-
танске и француске уздржаности у Шпанском грађанском рату.184

180 Damrosch F L., Changing Conceptions of Intervention in International Law; in Reed 
L.-Kaysen C. (ed.): Emerging Norms of Justifi ed Intervention, Cambridge, 1993. p. 91.

181 Otte G. T., On Intervention: Some Introductory Remarks, in Dorman A.M.-Otte T.G. 
(ed.): Military Intevention: From Gunboat Diplomacy to Humanitarian Intervention, 
Aldershot-Singapore-Sydney, 1995, p. 5.

182 Овај писац моћ у међународној политици одређује као такав однос у којем „др-
жава (или група држава) може остварити своју вољу и достићи своје циљеве про-
тив воље или чак уз противљење друге државе (или групе држава)”; исто, стр. 7.

183 Friedmann W., Intervention and International Law, in L. Jaquet (ed.): Intervention in 
International Politics, Th e Hague, 1971, p. 52.

184 Hoff mann S., Th e Problem of Intervention, in Bull H. (ed): Intervention in World 
Politics, Oxford, 1984, p. 8.
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Међутим, ово су сувише екстремна схватања и њих заступа мали 
број писаца. Да би интервенција постојала неопходно је дубље зади-
рање у сувереност државе. Тако Дански институт за међународне од-
носе (у даљем тексту „Дански институт”) истиче да се многе форме 
мијешања једне државе у послове друге не сматрају интервенцијом. У 
складу са тим, на примјер, критика усмјерена против друге државе 
не представља интервенцију, мада критикована држава често тврди 
да је то облик интервенције. Чак се, уобичајено ни дипломатске или 
економске санкције не сматрају интервенцијом, јер оне немају при-
силне ефекте.185

Већина писаца је на становишту да треба прихватити ужи кон-
цепт интервенције који обухвата само облике „непожељног” или „за-
повједничког” мјешања (енг. „objectionable” or „dictatorial” interference) 
у послове државе. Према Опенхајму, „интервенција је заповједничко 
мијешање од стране државе у послове друге државе у циљу одржава-
ња или промјене постојећег стања ствари ... Она се тиче, на првом 
мјесту, спољне независности, и на другом мјесту, територијалне или 
персоналне супремације. Интервенција никако не обухвата обично 
мијешање у послове других држава”.186 Такође, Брајерли слично де-
финише интервенцију, истичући да она означава „заповједничко 
мијешање у унутрашње или спољне послове друге државе које на-
рушава њену независност”.187 Они наглашавају да је „суштина ин-
тервенције сила или пријетња силом у случају када заповјести државе 
која интервенише нису узете у обзир... не може бити интервенције 
без присуства силе, голе или прикривене...”188.. У домаћој литератури 
такво становиште заступа Новаковић који сматра да „није интервен-
ција свако мијешање једне државе у послове друге” већ се о интер-
венцији ради када она „бива против воље државе у чије се послове 

185 Danish Institute of International Aff airs: Humanitarian Intervention: Legal and Polit-
ical Aspects, Copenhagen, 1999, p. 47.

186 Oppenheim L., International Law, (8th ed., H. Lauterpacht ed.) London, 1955, p. 305.
187 Brierly J.L., Th e Law of Nations, 6th ed., Oxford, 1963, p. 402.
188 Lawrence T., оп.цитат., p. 124. Слично томе, Džojner i Arend (Joyner, Arend) под 

интервенцијом подразумјевају прјетњу или употребу силе од стране владе 
ради изнуђивања или спрјечавања неке акције, или ради промјене услова у 
некој другој држави; Joyner C.C.-Arend A.C: Anticipatory Humanitarian Inter-
vention: An Emerging Legal Norm?, USAFA Journal of Legal Studies, vol. 10, 1999-
2000, no. 1, p. 33.
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интервенише, и којој је циљ да се наметне једна одлука, једно рјешење 
у интересу државе која интервенише”.189

Имајући у виду да се ријеч „интервенција” користи за означавање 
врло различитих ствари, постоје покушаји да се пронађе компромис 
тако да се уз ову ријеч увијек употребљава и атрибут који је ближе 
објашњава. У складу с тим, прави се разлика између три значења 
термина „интервенција” у зависности од степена насиља који се 
употребљава да би се утицало на понашање других држава. У првом 
значењу интервенцијом се просто означава дискусија, испитивање и 
препоруке поводом одређене ситуације и она се означава као „мека” 
(енг. soft ) интервенција. Друго значење се односи на усвајање мјера 
које су (за разлику од меке интервенције) принудне, али не укључују 
употребу оружане силе, и ту спадају економске и друге врсте санкци-
ја, називају се чврстом (енг. hard) интервенцијом. На крају, интервен-
ција се употребљава и да означи употребу оружане силе, и уз њу се 
користи израз насилна (eнг. forcible) интервенција.190 Важно је истаћи 
да интервенцију не треба схватати само као активност која је против-
на међународном праву. Другим ријечима, појам интервенције не 
треба мијешати са њеном легалношћу. Интервенција може бити и ле-
гална и нелегална, што зависи од ситуације у којој је предузета, ра-
злога који су до ње довели, начина на који је спроведена и средстава 
која су том приликом употребљена.191 Постојање интервенције зави-
си од фактичких околности, а проблем њене легалности зависи од 
стања правних норми у датом моменту.

Не само да постоје неслагања око статуса хуманитарне интервен-
ције у међународном праву, већ постоје неслагања и око самог појма 
ове установе. Често се овај израз употребљава за означавање разли-
читих активности које предузимају државе или међународне органи-

189 Новаковић М., Основи Међународнога јавнога права, књига I, Београд, 1936, стр. II
96-97.

190 Тесон (напомиње да се код хуманитарне интервенције ријеч интервенција упо-
требљава у трећем значењу; Tesón F.R: Collective Humanitarian Intervention, 
Michigan Journal of International Law, vol. 17, Winter 1996, p. 326.

191 На примјер, интервенција здружених снага против Ирака 1991. године, због ње-
гове инвазије Кувајта била је легална јер је извршена у складу са одредбама Пове-
ље УН. Такође, и Њемачка акција ради ослобађања талаца у Могадишу (1977) која 
је извршена уз пристанак и помоћ сомалијске владе представља вид интервенци-
је којој се са становишта међународног права не може оспорити легалност.



179

Међународне глобалне и регионалне организације за заштиту, одбрану и безбједност

зације. Због тога је врло важно дефинисати хуманитарну интервен-
цију и тиме је разграничити од сродних установа. Ово је утолико 
важније зато што све активности које се некада укључују у појам ху-
манитарне интервенције немају исти третман у међународном праву.

Има оних који хуманитарну интервенцију схватају врло уско, 
подразумијевајући под њом само употребу оружане силе ради за-
штите држављана државе против које се интервенише, и то само 
када се интервенција предузима без одобрења ОУН-а.192 Нешто су 
шира она схватања која под хуманитарном интервенцијом подразу-
мијевају употребу принудних мјера, било оружаних или осталих, 
ради заштите лица без обзира на њихово држављанство, и незави-
сно од тога да ли за то постоји одобрење УН-а.193 Према најширим 
схватањима, под хуманитарном интервенцијом се подразумијева и 
акција пружања хуманитарне помоћи особама чији опстанак зависи 
од те помоћи.194 Ту неуједначеност лијепо описује Демрош истичући 
да интернационалисти обично употребљавају овај термин да би озна-
чили примјену силе ради заустављања геноцида и сличних свирепо-

192 Као примјер се може навести дефиниција која под хуманитарном интервенци-
јом подразумјева „пријетњу или употребу силе од стране држава у иностран-
ству, индивидуално или колективно, са јединим циљем да се спријече или зау-
ставе озбиљне повреде основних људских права, нарочито права на живот, у 
ситуацијама које спадају или личе на геноцид, без обзира на држављанство лица 
у невољи, и када се таква акција предузима без овлашћења надлежних органа 
Уједињених нација и без дозволе добијене од легитимне владе државе против 
које се акција предузима”; Verwey W.D: Humanitarian Intervention in the 1990s and 
Beyond: An International Law Perspective, in: Pieterse J.N: World Orders in the Mak-
ing - Humanitarian Inrtervention and Beyond, Th e Hague, 1998, p. 190.

193 Лепард под хуманитарном интервенцијом подразумјева „употребу војне силе 
ради заштите жртава кршења људских права”, и то како у случају унилатералне 
акције, тако и у случају акције по одобрењу Савјета безбједности; Lepard B.D: 
Rethinking Humanitarian Intervention, Pennsylvania, 2002, p. 23.

194 Шефер, поред осталих активности, у појам хуманитарне интервенције укључује 
и „заустављање масовне миграције људи, повратак великог броја расељених 
лица у њихове законите домове, репатријација великог броја избеглица и других 
миграната или заштита избеглица имиграната од околности опасних по живот”; 
Scheff er D: Toward a Modern Doctrine of Humanitarian Intervention, University of 
Toledo Law Review, vol. 23, 1992, no. 2, p. 267.
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сти, али га користе и за означавање доставе хране и лијекова сирома-
шном становништву.195

Хуманитарна интервенција је свакако једна подврста интервен-
ције. Имајући у виду да је прихваћено становиште да само заповјед-
ничко мијешање у послове друге државе представља интервенцију, то 
аутоматски из појма хуманитарне интервенције одстрањује оне ак-
тивност које немају такав карактер. На тај начин се акција пружања 
хуманитарне помоћи несумњиво искључују из домена хуманитарне 
интервенције.

Пошто се остале принудне мјере (политичке, економске, саобра-
ћајне и друге санкције) у погледу њихових утицаја на сувереност др-
жаве не могу изједначити са употребом оружане силе, а још више с 
обзиром на различит међународно-правни третман тих принудних 
мјера, то само оружану интервенцију треба обухватити појмом ху-
манитарне интервенције. Те остале блаже облике принуде који се пре-
дузимају према држави ради нарушавања колективне безбједности 
треба третирати као међународне санкције, а не као хуманитарну ин-
тервенцију.

С обзиром да је хуманитаризам неизоставна компонента хума-
нитарне интервенције, употреба силе од стране неке државе ради 
заштите сопствених држављана у иностранству не може се укључи-
ти у дефиницију ове установе. Код такве интервенције држава која 
интервенише често то чини не само из хуманитарних разлога, већ и 
ради заштите свог угледа, односно у циљу самоодбране, како то неки 
писци истичу.196 Када се предузима истинска интервенција ради за-
штите држављана државе против које се интервенише, онда ови ра-
злози изостају, те само њу треба сматрати хуманитарном интервен-
цијом. Велика неслагања постоје и око тога да ли се употреба оружане 
силе ради заштите људских права коју је одобрила УН може сматрати 
хуманитарном интервенцијом, или се, пак, ту ради само о једној вр-
сти колективних мјера из главе VII Повеље УН. Ипак, чини се, ако се 
пође од тога да је опредељујући чинилац код хуманитарне интервен-

195 Damrosch F. L., Changing Conceptions of Intervention in International Law; in Reed 
L.-Kaysen C. (ed.): Emerging Norms of Justifi ed Intervention, Cambridge, 1993. p. 91.

196 Bowett W. D., Self-Defence in International Law, 1958, pp. 91-94; citirano prema: M: 
Akehurst: Humanitarian Intervention, in: Bull H. (ed): Intervention in World Politics, 
Oxford, 1984, p. 107.
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ције циљ, а то је заштита људских права, онда нема разлога да се и 
тако одобрена интервенција не укључи у појам хуманитарне интер-
венције.

Имајући у виду напријед изнесено, хуманитарну интервенцију
треба дефинисати као употребу оружане силе од стране државе (др-
жава) или међународне организације против неке државе без њене
сагласности, ради спречавања или заустављања озбиљног и масовног
кршења људских права, а самим тим и колективне безбједности, којем
су изложени грађани државе против које се интервенише било да се
она догађају у миру или оружаном сукобу, и без обзира на то да ли је 
та интервенција одобрена од стране УН-а.

Из ове дефиниције могу се извући одређени елементи који хума-
нитарну интервенцију разликују од сличних установа. Неки од тих 
елемента неизоставно морају бити присутни да би се радило о хума-
нитарној интервенцији, док остали немају такав значај. Имајући то у 
виду, елементи хуманитарне интервенције се могу подијелити на 
битне и небитне. У битне елементе спадају: а) начин спровођења; б) 
субјекти; ц) разлози за предузимање; д) бенефити; и е) непостојање 
сагласности државе против које се интервенише, док су небитни еле-
менти: а) одобрење ОУН-а; и, б) постојање оружаног сукоба.

Постоје одређени елементи без чијег постојања не можемо гово-
рити о хуманитарној интервенцији. Они разликују хуманитарну ин-
тервенцију од неких сличних установа. Уколико неки од ових еле-
мената изостане више не можемо говорити о хуманитарној интер-
венцији. На кршење људских права у некој држави се може реаговати 
на различите начине. Државе или међународне организације могу 
издати различита саопштења, изразити протест, наметнути ограни-
чења у односима са том државом и на крају, употријебити оружану 
силу против ње. Неки у појам хуманитарне интервенције укључују 
врло широк спектар активности, а употребу оружане силе виде 
само једну варијанту тако широко схваћеног концепта хуманитарне 
интервенције. Међутим, тако широко дефинисање хуманитарне ин-
тервенције није прихватљиво. Сужавање појма хуманитарне интер-
венције је нужно из два разлога. Најприје, употреба оружане силе 
несумњиво задире у сувереност држава и доводи до непосредних 
штетних посљедица по становништво и државу у којој се сила при-
мјењује. За разлику од тога, економске и друге санкције много мање 
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погађају државну сувереност, а њихове посљедице су много спорије 
и неизвјесније. Друго, за разлику од употребе оружане силе која је 
несумњиво забрањена међународним правом, у погледу других зидо-
ва принуде у међународним односима не постоји тако јасна забрана.

Велики дио „доктринарних докумената” међународног права ху-
манитарну интервенцију схвата само као употребу оружане силе. 
Зато ћу наредни дио рада посветити дафиницијама које у појам хума-
нитарне интервенције укључују само интервенције које се одвијају 
путем употребе оружане силе. Тако, Чилстром (Chilstrom) дефинише 
хуманитарну интервенцију као „употребу војних инструмената од 
стране једне или више држава на територији друге државе у циљу 
обезбјеђења поштовања минималних међународних стандарда људ-
ских права”.197 Јабвала (Jhabvala), хуманитарну интервенцију одређује 
као „једнострану пријетњу или употребу оружане силе од стране јед-
не државе против друге у циљу заштите држављана ове посљедње од 
аката или пропуштања њихове владе која погађају савјест човјечан-
ства”.198

Поставља се питање да ли се и пријетња употребом оружане 
силе у случају кршења људских права може укључити у појам хума-
нитарне интервенције. Из наведених дефиниција се може видети да 
има и таквих схватања. Но, ипак, чини се, да такав приступ није 
исправан. Не може се сама пријетња употребом оружане силе трети-
рати као хуманитарна интервенција. Све док постоји само пријетња 
употребом оружане силе ради заштите људских права у некој држави 
може се говорити једино о пријетњи хуманитарном интервенцијом. 
Дакле, ту још увек немамо чин хуманитарне интервенције, већ само 
пријетњу да ће она бити предузета уколико се настави са кршењем 
људских права. Може се закључити да хуманитарна интервенција 
постоји тек када је оружана сила на терену заиста и употребљена, а 
све док се таква употреба силе ставља у изглед може се говорити 
једино о пријетњи хуманитарном интервенцијом.

197 Chilstrom M. R., Humanitarian Intervention Under Contemporary International 
Law: A Policy-Oriented Approach, Yale Studies in World Public Order, vol. 1, 1974, 
no. 1, p. 95.

198 Jhabvala F., Unilateral Humanitarian Intervention and International Law, Indian Jour-
nal of International Law, vol. 21, 1981, p. 212. 
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Ово разликовање је значајно са појмовне стране, док у погледу 
правног третмана оно нема велики значај. Наиме, и употреба оружа-
не силе и пријетња њеном употребом у данашњем међународном 
праву имају исти третман. То најбоље одсликава став Међународног 
суда правде који истиче да:

”... уколико је сама употреба силе у датом случају незаконита из 
било ког разлога, пријетња да ће се таква сила употријебити биће 
такође незаконита. Укратко, да би најављена приправност државе да 
употријеби силу била законита, мора се радити о употреби силе која 
је у сагласности са Повељом”.199

Хуманитарна интервенција се остварује само употребом оружане 
силе против државе која крши људска права. Употреба оружане силе 
је есенцијални елемент хуманитарне интервенције. Друге мјере које 
се примјењују против државе која крши људска права које садрже 
мањи степен принуде не сматрају се хуманитарном интервенци-
јом. Такве мјере представљају економске, политичке или друге врсте 
међународних санкција, али не и хуманитарну интервенцију.

5. САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРИЈЕТЊЕ

Неочекивани развој догађаја у међународним односима послије 
„хладног рата” били су готово свакодневна појава. Њих каракте-

ришу бројне неизвјесне ситуације у разним регијама свијета. Оне су 
биле таквог интензитета да су доводиле у озбиљну сумњу раније утвр-
ђене и практиковане форме међународних односа и захтијевале су 
њихово преиспитивање. Стога не изненађује чињеница да читав сви-
јет прожима дубок осјећај несигурности и да се у свијету данас не 
може да каже да је безбједан, као ни да јасно формулише природу, 
изворе, обрасце и границе угрожавања индивидуалне (људске), др-

199 International Court of Justice, Legality of the Th reat of Use of Nuclear Weapons, (Ad-
visory Opinion), 8 July 1996, General List No. 95, para.
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жавне и глобалне безбједности. Настала је ситуација у којој је неи-
звјесност постала норма и предмет зебњи. Због тога, оптимизам који 
се појавио на почетку посљедње деценије 20. вијека, а који је био за-
снован на окончању хладноратовских опасности и на новом таласу 
демократије, изгледа данас, као списак жеља и задивљујућих илузија. 
Прије него уопште шта висе кажемо о начинима угрожавања сигур-
ности и безбједности, прво ћемо да дефинишемо појмове као што су 
изазови, ризици и пријетње које су од изузетног значаја за изучавање 
основа дефендологије.

Изазов је појам вишег, општег нивоа, који симболизује појаву 
(процес) која је могућа и вјероватна, по интензитету потенцијалан, по 
ширини свеобухватан, више смјеран и почетно вредносно неутралан 
- активност на коју тек у будућности треба реаговати. Његова почетна 
неутралност има двије стране-негативну, која подразумијева његово 
прерастање у ризик или пријетњу с обзиром на постепено повећање 
вјероватноће штетног утицаја на одређени објекат безбједности, и по-
зитивну, која подразумијева такав смјер одређених процеса и актив-
ности које треба да воде унапређењу стања безбједности. Почетна не-
утралност може током времена да задобије негативно или позитивно 
усмјерење. Уколико превлада негативна усмјереност, изазови прера-
стају у ризик и постепено се повећава вјероватноћа штетног утицаја 
на одређени објекат.

Ризик, етимолошки значи опасност, излагање опасности и посао 
или улог повезан с опасношћу да пропадне. Ризик је потенцијална 
опасност, и не значи исто што и деструкција, већ је, прије, пријетња 
деструкцији. Почиње тамо гдје престају повјерење и сигурност. Под 
ризиком се у Оксфордском ријечнику подразумијева вјероватноћа 
или могућност опасности, губитка, озљеде или неке друге штетне по-
сљедице; док према Економско-пословној енциклопедији ризик значи 
могућност и одређени степен вјероватноће да ће наступити неки дога-
ђај или дејство са неповољним посљедицама, односно настајање штете 
услед непредвиђених догађаја. Ризик може да буде изазван дејством 
случаја или више силе, тј. независно од воље субјеката, а може се иза-
звати и поступцима самих субјеката - њиховом кривицом. Према Вој-
ној енциклопедији, ризик је свјесно излагање опасности од могућно-
сти различитих исхода. Ризик се, дакле, може одредити као могућност, 
односно као одређени степен вјероватноће наступања неког догађаја 



185

Савремени изазови, ризици и пријетње

или дејства с неповољним посљедицама, при чему његово отклањање 
или смањење зависи од нивоа познавања појаве у којој је садржан. У 
истраживању, под ризиком ће се подразумијевати сви феномени гло-
бализације који су исходиште неповјерења, несигурности и неједнако-
сти, и који могу, као такви, да постану потенцијална опасност по ста-
билност и мир у појединим државама, као и свијету у цјелини.

Пријетња је у најширем смислу, свјесна намјера да се проузрокује 
штета некој особи, својини или праву, да би се принудио објекат при-
јетње да испуни наметнуто понашање. Пријетња је, такође, намјера да 
се нанесе штета или спроведе казна, као и назнака неког нежељеног и 
непријатног догађаја, односно могућност наношења зла. Исто тако, 
пријетња је врста притиска са позиције силе којом се супротна страна 
жели застрашити и исцрпљивати, како би се присилила на одређене 
уступке, а може се дефинисати и као способност увећања намјера.

Савремене теорије међународних односа и безбједности указују 
на озбиљне и разне дилеме око тумачења новонасталих категорија ак-
туелног стања међународне безбједности и рјешавања нових изазова, 
а још су неодређеније у погледу њиховог будућег развоја. Слика међу-
народних односа и безбједности, какву је првих година након „хлад-
ног рата” Розенау описао слиједећи ријечима, „...без обзира какво је 
уређење замијенило америчко-совјетску биполарност, у најбољем 
случају ради се о неким почетним структурама, а у најгорем случају 
једноставно о распрострањеном нереду”200 актуелнија је данас него 
прије скоро три деценије када ју је Розеон формулисао. Због тога, све 
компарације чинилаца и параметара међународних односа и безбјед-
ности прије и послије „хладног рата” јасно указују да је дошло до ду-
боких промјена глобалне политичко - безбједносне сцене, укључујући 
и природу безбједносних пријетњи и ризика.

Друштвене промјене настале у последње двије деценије XX вијека 
ношене на крилима неолиберализма довеле су до турбулентне ситуа-
ције у свим сферама људског друштва, а посебно у безбједности, поли-
тици, економији, праву, итд. Ове промјене омогућиле су стварање мре-
жа опасних, континуираних, свеприсутних и мање видљивих изазова, 
пријетњи, чија промјенљива природа и мултиплициране варијације 
отежавају њихово дефинисање. Према једној од класификација акту-
елни изазови и пријетње глобалној безбједности се разврставају на: 
200 Симић Р. Д., исто, стр. 80.
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терористичке (националних и транснационалних размјера), за проли-
ферацију оружја ради масовног уништавања; пријетње од нестабил-
них режима; локалне и транснационалне мреже криминала, трговине 
људима, оружјем, опојним средствима и, што је најчешћа појава, ком-
биноване пријетње, у којима транснационалне мреже етно - вјерских 
фанатика обједињавају више екстремних елемената разорне моћи.

На почетку новог миленијума када је, чак и по очекивањима скеп-
тика, човјечанство требало да уђе у период релативно стабилног мира, 
свјетску реалност и даље карактеришу снажне турбуленције у међу-
народним односима и бројне контрадикторности. Наиме, знатно је 
ослабила доминација међународног система и поред велике моћи коју 
реално још има. Државе се мијењају, али опстају и настављају своју 
кључну улогу у међународним односима. Суверенитет, као један од 
стубова државности, је угрожен, али се и даље енергично афирмише. 
Власти слабе, али користе своја овлашћења. Јавност је присутнија на 
свјетској сцени, али се њоме програмирано управља. Границе се чува-
ју, али постају порозније. Новонастале супротности, доводе до разно-
врсних и свакодневних неизвјесности које показују да је свијет дубо-
ко загазио у епохалну трансформацију динамичких појава, чији пра-
вац развоја не обећава скоро смиривање токова и испуњење реалних 
очекивања. Укратко, савремени свијет карактеришу неизвјесни (про-
мјенљиви) трендови и краткотрајне визије.

Неизвјесност глобалних трендова у савременим међународним 
односима изазива одређене дилеме и наводи на размишљање зашто је 
окончање „хладног рата” довело до повећања нестабилности? Одго-
варајући на постављена и сродна питања и дилеме, већина научника 
истиче да је елиминација биполарне структуре у свијету разлог бе-
збједносне нестабилности. У широки спектар могућих подстицаја не-
извјесности, првенствено се убрајају: динамичан развој старих и но-
вих технологија; смањење растојања захваљујући умрежености свих 
друштвених ентитета (привредних, политичких, културних и др.), 
недостатак међусобног повјерења, глобализација економије (нарочи-
то тржишта), експлозивно ширење различитих организација, инфор-
мациона револуција, дезинтеграције и интеграције региона, „форма-
тирање” демократије, ширење феудализма, оживљавање историјских 
нетрпељивости и друге појаве. До промјена параметара глобалног 
система, како сматра Росенау, дошло је услед мултиплицирања и про-
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мјена утичућих фактора на свјетској политичко-безбједносној сцени 
када параметри глобалног система служе као извори константности, 
на једној и као гранични услови у оквиру којих долази до варијација, 
али никада толико великих да би се измијенила основна структура 
система на другој страни.

Међутим, у ријетким историјским тренуцима, параметри система 
пролазе кроз енормне потресе и промјене. Заиста, динамика промјена 
кроз коју данас пролазе параметри глобалног система, узрокују бројне 
тензије између супротстављених тенденција према фрагментацији 
или према интеграцији. Феномен уситњавања који је Розенау назвао 
„фрагментација”, дјелује рогобатно, како каже сам аутор, „...добро обу-
хвата интерактивне и узрочне везе између глобализованих и локали-
зованих сила које мијењају основну структуру свјетских односа”201.

Свака озбиљна анализа изазова безбједности неолибералне др-
жаве морала би садржавати одговоре на два сљедећа питања: прво, 
какве су посљедице динамичких промјена чинилаца макро и микро 
параметара глобалних и регионалних односа по глобалну безбједност 
на крају 20. и почетком 21. вијека? И друго да ли су регионалне и гло-
балне политичко-безбједносне, економске, техничко-технолошке, 
културолошке и друге промјене, на смијени два миленијума, довеле 
до појаве нових изазова, ризика и пријетњи, које угрожавају глобални 
мир и безбједност? Одговори на ова два питања, у ствари, пружају 
могућност сазнавања које су основни безбједносни изазови неолибе-
ралне државе, који су се за посљедње двије деценије у тој мјери про-
мијенили да не личе на своју непосредну прошлост.

Захваљујући снажном и вишеструком развоју свих врста комуни-
кација, људи су се широм свијета данас међусобно приближили. Број-
не информације, сазнања и идеје су доступне великом броју људи. 
Око њих се брзо формирају „фронтови” људи широм свијета. Поје-
динци, групе и нације се не окупљају толико око одређених вриједно-
сти зато што имају идентичне или сличне ставове о њима, него зато 
што им се пружа могућност да заједничким наступом остваре своје 
интересе. Ова промјена има глобални обим и универзални карактер. 
Међутим, како примјећује и Розенау, „...овај тренд колективитета гра-
ђана преко државних граница све чешће поприма радикалне форме, 
које се без сумње, код сваког рационалног субјекта међународних од-
201 Симић Р. Д., исто, стр. 69.
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носа доживљавају као заједнички изазов безбједности.”у 202 Еклатантан 
примјер за то представља исламски фундаментализам, нарочито са 
својим екстремним терористичким фракцијама, које су данас носио-
ци транснационалног тероризма, једне од главних пријетњи глобал-
ном миру и безбједности.

Смањење утицаја државе на главне токове друштва, минимизира-
ње њеног сувереног одлучивања приликом регулисања тих токова до-
вело је до појаве друге групе изазова са којима се суочава неолиберал-
на држава, а та група изазова је директно везана за кризу ауторитета 
државе и њених институција. Иако државе и даље одржавају јавни ред 
примјеном силе, њихова способност да рјешавају проблеме угрожава-
ња безбједности је знатно смањена. Такорећи, држава и њене институ-
ције су немоћне пред иновираним формама, садржајима, методама и 
поступцима глобалних и локалних центара угрожавања безбједности 
и сигурности на свим нивоима реалног живота становништва. Зато се, 
ауторитет и легитимност власти у појединим државама све чешће до-
воде у питање. Овакво стање, тј. одсуство безбједности, до сада је ка-
рактерисало неке земље у Африци и Азији али данас, под притиском 
неолиберализма број таквих држава се рапидно повећава. Кризе које 
се јављају у државама са нестабилним режимима, испољавају се у ра-
зличитим облицима, али независно од тога све оне представљају опа-
сност за њихово становништво и за безбједносно окружење.

Посебан изазов и увећан ризик за традиционално схватање бе-
збједности представљају државе које располажу са оружјима за ма-
совно уништавање (у даљем тексту: ОМУ (енг. Weapons of Mass De-
struction, WMD)), које се додатно увећава неконтролисаним ширењем 
и пролиферацијом овог оружја. Оваквом понашању су нарочито 
склоне државе са нестабилним режимима, недостатком државног ау-
торитета власти и оне које су у спрези са традиционалним терори-
змом. Сљедећи битан изазов за свјетску-глобалну, безбједност, пред-
ставља могућност употребе нуклеарног оружја. Иако је огроман арсе-
нал нуклеарног оружја, на одређен начин смањен, вјероватноћа изби-
јања глобалног рата и могућност употребе нуклеарног оружја није 
искључена, па и даље представља једну од главних пријетњи безбјед-
ности и миру у свијету.

Значајан допринос глобалним изазовима безбједности, нарочито 
у развијеном западном свијету, подстакла је комуникацијска револу-
202 Симић Р. Д., исто, стр. 7.
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ција. Теорија глобалиста по којој је цијели свијет једно „глобално ТТ
село” показала се као утопистичка, јер брзина и јасноћа са којом се 
данас преносе информације путем телевизије и савремених средстава 
комуникација, фаx-а, сателита и других микроелектронских уређаја, 
довеле су до још порознијих националних граница, а свјетска полити-
ка безбједности је, у низу својих компоненти постала још рањивија. 
Данас читав свијет, лидери, научници, војни стратези, умјетници, 
авантуристи и остало грађанство у реалном времену добијају исте 
слике и описе о томе шта се дешава на било којој свјетској дестинаци-
ји, и то о најразноврснијим догађајима, појавама и процесима. Угро-
женост савремених система комуникација, који представљају витал-
не сегменте економије, трговине, саобраћаја и уопште државног, реги-
оналног и глобалног просперитета, без дилеме представља растући 
изазов за глобалну безбједност.

Изазови који долазе од све снажнијих тенденција глобализације, 
такође, су врло значајни за међународну безбједност. Капитал, прои-
зводња и тржишта су глобализовани и испреплетени у мреже свјетске 
економије. Оне превазилазе традиционалне области политичке на-
длежности државе и могу све значајније да утичу на бројне чиниоце 
свјетске политике. Глобализација слаби везе произвођача и радника 
са њиховим државама, шири хоризонте у оквиру којих грађани раз-
мишљају о својим интересима и интензивира формирање транснаци-
оналних организација. Брз раст и сазријевање мултицентричног сви-
јета води слабљењу државе. Она више није менаџер националне еко-
номије, већ постаје инструмент за прилагођавање националне еконо-
мије потребама ширења свјетске економије. Међутим, централизаци-
ја свјетске економије и других области живота не доводи увијек до 
пожељних позитивних посљедице за све народе широм свијета. На-
против, различите посљедице глобализације доводе до тензија разли-
читих ефеката и све више утичу на подјеле људи широм свијета. У 
центру тих подјела сучељавају се интереси транснационалних компа-
нија и великих група које превазилазе националне границе. То, тако-
ђе, представља нови изазов свјетској безбједности.

Велики број нових изазова представљају дугорочно угрожавање 
извора општих универзалних вриједности, па самим тим и безбједно-
сти као једној од њих и истовремено, чувару свих вриједности. Они
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чине групу ризика који не спадају искључиво у област надлежности
државе и њених дипломатских институција већ укупне људске циви-
лизације. У ову групу спадају: ограничења животних ресурса (питке 
воде, чистог ваздуха и хране), загађење животне средине, трговина 
дрогом и људима, насилне миграције и масовно распрострањене бо-
лести. Редукција способности државе да рјешава проблеме непошто-
вања принципа суверенитета, сасвим јасно представља пријетњу ме-
ђународној безбједности. Суверенитет и независност држава може 
доћи у питање, или бити знатно редукован, услед дјеловања низа чи-
нилаца као што је растућа глобализација националних економија, 
ограничења која намећу спољни дугови, аспирације сусједних и дру-
гих земаља на територију и виталне природне ресурсе, изазови група 
које покушавају да постигну већу аутономију и других непожељних 
околности. Нпр. национализми, као извори тенденција дезинтегра-
ције држава, прерастањем у етничке сукобе, све чешће проширују ле-
пезу свјетских, глобалних изазова безбједности. Поред располућено-
сти свјетске политике на државноцентрични и мултицентрични сви-
јет, постоји још једна суштинска подјела свијета и то на: развијене и 
на неразвијене земље. Управо ова подјела у блиској будућности уз 
еколошке проблеме и миграције свјетског становништва постају је-
дан од кључних изазова безбједности неолибералне државе.

Очигледно је да на разграничењу два миленијума, глобалну бе-
збједност карактерише мјешавина „старих” и „нових” изазова, ризи-
ка и пријетњи. Већину њих, а нарочито оних најопаснијих (комбино-
ваних „хибридних”) тешко је дефинисати, пратити и процјењивати.

5.1. Урушавање социјалне државе и пораст
неједнакости и сиромаштва

Почетком деведесетих година двадесетог стољећа процес глоба-
лизације је поздрављен са великом еуфоријом. Та еуфорија је омогу-
ћила да се прилив капитала у земље у развоју повећа вишеструко у 
периоду од шест година, односно од 1990. до 1996. године. Оснивање 
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Свјетске трговинске организације 1995. године, представља остваре-
ње циља за којим се тежило пола вијека, а он је у међународну тргови-
ну требао донијети изглед владавине права. У овом процесу, како су 
предвиђали његови следбеници, свако је требао бити добитник, и 
људи у развијеном свијету и људи у земљама у развоју.

Глобализација је требала донијети невиђени просперитет цијелом 
човјечанству. Међутим, у условима глобализације истраживачи со-
цијалне политике се налазе пред дилемом одре ђивања могућности и 
опција њеног дјеловања, јер она наглашава међународну димензију 
људског благостања и фокусира пажњу на међународне институције 
као актере социјалне политике Свјетске трговинске организације (у 
даљем тексту СТО), Међународног монетарног фонда (у даљем тек-
сту ММФ), Свјетске банке, УН систем и регионалне интеграције. Због 
тога Јатес наводи ...”да се најчешће кори сте три приступа да би се про-
училе глобализација и социјална политика,”203 а то су:

– истраживање утицаја глобализације на социјалне државе и со-
цијалне политике;

– испитивање доприноса који су социјалне државе и политике 
дале текућој фази глобализације;

– испитивање глобализације социјалне политике.

Фокус првог приступа налази се у системским промјенама веза-
ним за утемељење и структуру социјалне државе, нарочито у напред-
ним индустријализованим земљама. За гло бализацију се каже да је 
измијенила динамику развоја социјалне државе и опције политике 
које се могу слиједити.

У савременој литератури често се говори се о два главна сценари-
ја за развој социјалне државе, по којој је први, сусретање социјалног 
питања, и други „трка до дна”. Према првом сценарију, како државе 
постају немоћне да учине „праве” одабире политике, тако ће владе 
бити приморане да усвоје сличне економске, фи нансијске и социјалне 
политике. Очекује се напуштање свеобухватне државне социјалне и 
редистрибутивне политике, приватизацијом и прихватањем резиду-
алног модела социјалне политике широм свијета, што би довело до 
неког облика сусретања. Теза о сусретању може се сумирати на слије-

203 Yeates N., Globalization and Social Policy, SAGE Publications, London, 2001., pp. 20.
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дећи начин: Упркос разликама, социјалне државе напредних инду-
стријских земаља треба да по стану у све већој мјери сличне како их 
силе глобализације притискају у тржишно оријентисани модел соци-
јалне државе. Пошто потпуна запосленост, редистрибуција и скупе 
опште услуге више нису остварљиве, ново социјално уређење може 
једино да оправда социјално трошење као инвестицију у људ ски ка-
питал и побољшање индивидуалних прилика.

Међународна конкуренција приморава социјалне државе у истом 
правцу. Под притиском глобалне конкуренције од држава се очекује 
да усвоје социјалне и економске политике које су најпривлачније за 
транснационални капитал и стране инвестиције. Политике социјалне 
сигурности, опорезивања, запошљавања и образовања су више усмје-
рене на побољша ње квалитета, снабдјевености, цијене и дисциплино-
ваност радне снаге, него на ресурсе ре дистрибуције. Ово у суштини 
најављује пад социјалдемократских реформистичких политика и 
пројеката, на којима је социјална држава изграђена, и сусретање со-
цијалне политике „на позицији десно од центра са глобалним капита-
лизмом који усмјерава политику на десно.”204 Конкурентска држава
усредсређује се на једну јавну улогу, економску, што до води до дегра-
дације или одбацивања других функција, социјално обезбјеђење. Теза 
„трке до дна” је изворно развијена у контексту федерализма САД, а 
нарочито у вези стандарда очувања животне средине, средином ’70-
тих година 20. вијека.205

У контексту социјалног обезбјеђења, „трка ка дну” се одиграва 
преко конку рентског обезвређивања стандарда социјалне заштите 
како би се земља и њени радници учинили привлачним за инвестито-
ре. „Социјални дампинг” укључује ерозију успостављеног нивоа со-
цијалне заштите, као и заустављање њеног развоја, он такође, укљу-
чује, пребацива ње трошкова социјалне заштите са државе и послода-
ваца на раднике, домаћинства и њихове заједнице преко дампинга 
социјалног обезбјеђења и цијене рада. „Дампинг социјалног обезбје-
ђења” се односи на преструктуирање социјалних давања, од универ-
зализма и социјалног осигурања ка селективизму и мрежама социјал-
ног осигурања, односно, пребацивањем терета финансирања, док 

204 Mishra R., Globalization and the Welfare State, Cheltenham: Edward Elgar, 1999., pp. 55.
205 Yeates N., исто, стр. 20.
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дампинг цијена рада за собом повлачи владину политику, зако-
нодавство или поступке који омогућавају фирмама да смање своје ци-
јене рада. То може да обухвати смањење обавеза за послодавце, или 
наметање трошкова на индустрије које увозе како би се охрабрио пре-
лаз на извозно оријентисане индустрије и фирме. Однос између гло-
бализације и социјалне политике наглашава силазне притиске на со-
цијалне државе и „насилно отварање” социјалних споразума на који-
ма почивају.

Презен тација глобализације као једном руком руковођене про-
мјене социјалне државе је такође проблематична због начина на који 
привилегује капитал и државе, а занемарује стратегије домаћинства, 
радника и заједница као актера у политичким процесима. Други при-
ступ наглашава допринос социјалне политике процесу глобализаци-
је. Ако глобализација ствара државе и социјалне политике, онда је 
подједнако јасно да државе и социјалне политике стварају глобализа-
цију. Поставља се питање шта је допринос социјалне државе новом 
таласу глобализације? Овај приступ признаје државу као кључног 
творца и посредника глобализације као и историјски поновљивих по-
крета ка интернационализацији економије. Нагласак је на томе како 
држава „прегрупише” социјалну политику као дио шире стратегије 
економског и инду стријског развоја. Он, такође истиче улогу социјал-
не политике у управљању социјалним и политичким ефектима овог 
економског преструктурисања у националном смислу.

Трећи приступ указује да, иако је социјална политика превасходно 
национална ствар у све већој мјери се узима схватање њене трансна-
ционалне димензије. На националну и социјалну политику утичу со-
цијална политика и политике владиних и невладиних организација на 
наднационалном и интернационалном нивоу, тако у савременој тео-
рији наилазимо на различите дефиниције социјалне политике међу 
којима се посебно истиче сљедећа која „...социјалну политику дефини-
ше као прак су наднационалних актера која отеловљује социјалну ре-
дистрибуцију, глобалну социјалну регулативу и глобална социјална 
давања и/или опуномоћења, и укључује начине на који наднационалне 
организације уобличавају националну социјалну политику.”206

206 Deacon B., Global Social Policy, International Organisations and the Future of Welfare,
Sage, London, 1997., pp. 197. 



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

194

Глобална арена је постала кључно поприште на коме се воде иде-
олошке и политичке борбе о пожељном моделу социјалног обезбјеђе-
ња и одговарајућим улогама јавних, комерцијалних и добровољних 
сектора. Међународни монетарни фонд и Свјетска банака су непо-
средно послије Другог свјетског рата, након Бретон Вудса (1944. годи-
не), ударили темеље међународних монетарних и финансијских токо-
ва. Поред ова два велика играча, значајан фактор на међународном 
плану чини транснационални финансијски капитал и корпорације, 
као господари економије, велики економски диносауруси, као и реги-
онални „економски дивови”, патолошки близанци глобализације. За-
датак ових нових институција које су формиране непосредно послије 
Другог свјетског рата, био је да обезбиједе глобалну економску ста-
билност. Размјере њихове моћи и пројекат глобализације који се 
обликовао под њиховим дејством био је огроман у периоду 70-их и 
почетком 80-их година прошлог вијека. Обезбијеђен је условно рече-
но метеорски успон, али дошло је до новог преокрета. Економска ста-
билност није обезбијеђена. Метеорски успон Реганизма-Тачеризма 
довео је до новог облика неолиберализма, који је након једне деценије 
свјетску економију довео у стање нове депресије.

Командне позиције прелазе у наднационалне институције и ства-
рају се „нове економске библије”. Вашингтонски споразум, који је био 
израз консензуса, допуњен је институцијама које су довеле до тзв. 
„десет заповијести”: фискална дисциплина; измјена приоритета јавне 
потрошње; пореска реформа; либерализација камата; политика деви-
зног курса; либерализација трговине; стране директне инвестиције; 
приватизација; дерегулација и својинска права; то су били нови ин-
струменти либералне економије. „Вашингтонски консензус” и „Про-
грам структуралног прилагођавања” су постали захтјев свјетске еко-
номије. У том периоду све националне економије су подвргнуте ши-
рокој скали захтјева: 1) масовне приватизације и дерегулације; 2) уки-
дање увозних тарифа тог заштитног бедема домаће индустрије; 3) 
укидање контроле над страним инвестицијама, што поплочава пут ка 
доминацији стране над домаћом индустријом; 4) снижавање пореза 
на доходак корпорација; 5) елиминисање контроле цијена и увођење 
контроле надница; 6) драстична редукција издатака за социјалну и 
здравствену заштиту.
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Да би се разумјело шта је то кренуло наопако, важно је да се по-
сматрају управо три главне институције које управљају процесом 
глобализације: ММФ, Свјетска банка и Свјетска трговинска орга-
низација. Уз наведене, ту је и све већи број других институција које
играју одређене улоге у међународном економском систему: један 
број регионалних банака, мањих и младих сестара Свјетске банке, 
затим велики број организација у склопу система УН-а, као што су 
Програм за развој Уједињених нација или Конференција Уједиње-
них нација за трговину и развој, те многе друге. Те организације че-
сто имају становишта која су изразито другачија од оних у ММФ-у и 
Свјетској банци. Тако, нпр. Међународна организација рада по-
креће питање да ли ММФ поклања сувише мало пажње правима 
радника, док се Азијска развојна банка залаже за „такмичарски плу-
рализам”, по којем би земљама у развоју биле стављене на распола-
гање различите опције развојних стратегија, укључујући и тзв.
Азијски модел у којем владе, мада ослањајући се на тржиште, ипак 
преузимају активну улогу у стварању, обликовању и вођењу тржи-
шта, укључујући и увођење и промовисање нових технологија, и у 
којима фирме преузимају значајну одговорност за друштвени 
стандард запослених. То Азијска развојна банка види као приступ 
изразито различит од америчког модела подржаваног од институ-
ција стационираних у Вашингтону (ММФ и Свјетска банка).

Управо зато у наредном дијелу посебну пажњу ћемо обра-
тити на ММФ и Свјетску банку, углавном због тога што су те 
двије институције током посљедње двије деценије, биле у центру 
великих економских питања свијета укључујући финансијске кри-
зе и транзицију ранијих комунистичких земаља ка тржишним еко-
номијама. ММФ и Свјетска банка потичу из Другог свјетског рата, и 
резултат су Међународне монетарне и финансијске конференције у 
Бретон Вудсу у америчкој држави Њу Хемпшир јула 1944. године,
као дио заједничких напора да се финансира обнова Европе након 
разарања у Другом свјетском рату, а и да би се свијет могао спасава-
ти од будућих економских депресија.

Пуно име Свјетске банке Међународна банка за обнову и развој, 
одражава њену изворно замишљену мисију посљедња реч „развој” 
додата је готово као накнадна примисао. Међутим, у подјели задата-
ка, тежи задатак осигурања глобалне економске стабилности 
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припао је ММФ-у. Они који су сазвали конференцију у Бретон Вудсу, 
имали су на уму глобалну депресију из тридесетих година 20. вијека. 
Прије скоро три четвртине вијека, капитализам се суочио са најо-
штријом кризом до тада. Велика депресија је тада завладала и довела 
до дотад незабиљеженог раста незапослености. На врхунцу кризе, 
четвртина радне снаге у Америци је била незапослена. Британски 
економист Кејнс, М., који ће касније бити кључни учесник у Бретон 
Вудсу, понудио је једноставно објашњење кризе и одговарајући једно-
ставан комплет рецепата за излазак из ње. Одсуство довољне агрегат-
не тражње објашњава узроке економског пада, те би одговарајуће по-
литике влада могле помоћи да се стимулише агрегатна тражња. У 
случајевима када се монетарна политика покаже као неефективна, 
владе се ослањају на фискалну политику, било путем повећања свог 
трошења или путем смањивања такси. Модели који су подржали 
Кејнсову анализу били су критиковани и дотјеривани, доносећи ду-
бље разумијевање зашто тржишне снаге не раде довољно брзо да 
прилагоде привреду у стању пуне запослености. Ипак су основне 
Кејнсове лекције остале валидне. Дакле, Међународни монетарни 
фонд је био задужен да спријечи појаву још једне глобалне депресије. 
То је требало да буде учињено вршењем међународног притиска на 
земље које не дају свој адекватан удио у одржавању глобалне тражње 
допуштајући својим привредама да иду у рецесију. Када то буде по-
требно, Фонд би обезбјеђивао ликвидност у виду зајмова оним зе-
мљама које се суочавају са економским опадањем, те нису способне да 
стимулишу агрегатну тражњу својим сопственим средствима.

У свом оригиналном концепту, ММФ је био заснован на сазнању 
да тржишта често нису добро функционисала, те да то може резулти-
рати огромном незапосленошћу и даљем подбачају у попуњавању 
фондова који су потребни земљама да би поновно успоставиле нор-
мално стање у својим привредама. Дакле, ММФ је био основан са увје-
рењем да је потребна колективна акција на глобалном нивоу да би се 
одржала економска стабилност, управо као што су Уједињене нације 
биле основане да спроводе колективну акцију због обезбјеђења по-
литичке стабилности. ММФ је јавна међународна институција, фи-
нансијски заснована на новцу пореских обавезника широм свијета. 
То је веома важно да се не заборави, јер ММФ не извјештава непо-
средно о свом раду ни грађане који га финансирају, а ни оне на чије 
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животе утиче. Умјесто тога, ММФ извјештава министарства финан-
сија и централне банке држава чланица. Ове институције, пак обез-
бјеђују своју контролу путем компликованог аранжмана гласања, 
углавном заснованог на економској снази земаља на крају Другог 
свјетског рата. Од тада је било неких мањих прилагођавања, али нај-
важније развијене земље „воде представу”, уз само једну земљу, САД,
која има ефективни вето (У том смислу, то је слично Уједињеним
нацијама, гдје историјски анархизам опредељује ко има права на 
вето, односно земље побједнице у Другом свјетском рату, али је бар 
снага тог вета подијељена између пет земаља чланица).

Током година свог постојања, ММФ се значајно промијенио. Пр-
вобитно заснован на изворном увјерењу да су тржишта често лоше 
функционисала, ММФ сада уз идеолошку острашћеност уздиже иде-
ју о тржишној супремацији. Заснован на вјеровању да је потребан ме-
ђународни притисак на земље у циљу њиховог експанзивнијег вође-
ња економске политике, као што су повећање потрошње, смањивање 
пореза, или снижавање каматних стопа, да би се стимулисала при-
вреда, довело је до тога да данас постане типично дјеловање да ММФ
обезбјеђује фондове само ако се земље ангажују у политикама које 
воде сужавању простора за економску активност.207

Најдраматичније промјене у Свјетској банци и ММФ-у су се деси-
ле током осамдесетих година 20. вијека, у вријеме када су Роналд Ре-
ган у САД-у и Маргарет Тачер у Уједињеном Краљевству заступали 
идеологију слободног тржишта, (два државника чије је дјеловање 
омогућило развој неолиберализма) ММФ и Свјетска банка су поста-
ле нове мисионарске институције кроз које су ове идеје гуране ка 
невољним сиромашним земљама које су често биле у великој потре-
би за зајмовима и донацијама. Министри финансија сиромашних 
земаља били су спремни на све уступке, само да добију финансијска 
средства, мада је велика већина владиних званичника и обичних 
људи у тим земљама остала скептична. Током раних осамдесетих 
дошло је до кадровског чишћења у Свјетској банци, и то у истражи-
вачком дијелу који је пресудно утицао на правац размишљања и 
одлучивања у Банци.

207 Више о овоме видјети у: Стиглиц Џ., Противуречности глобализације, СВМ-х, 
Београд, 2002., стр. 66-79.
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Без обзира што су прокламоване мисије ове двије институције 
остале јасно раздвојене, у то доба се ипак десило да су њихове актив-
ности постале растуће испреплетане. Током осамдесетих година 
двадесетог стољећа Свјетска банка је кренула даље од позајмица за 
пројекте (нпр. за путеве и бране), ка обезбјеђивању синхронизова-
не подршке у форми зајмова за структурно прилагођавање, али то је ра-
дила само када је ММФ за то дао одобрење, са којим су долазили и 
услови које је ММФ наметао земљи, односно кориснику. Изворно, 
ММФ је требало да се усмјери на кризе, међутим, земљама у развоју 
је стално била потребна помоћ, тако да је ММФ постао саставни дио 
живота у највећем дијелу свијета у развоју. Пад Берлинског зида је 
обезбиједио нову арену за ММФ која се огледа кроз управљање тран-
зицијом ка тржишној економији у земљама комунистичког блока у 
Европи. Још скорије, како су кризе нарастале, и чак дубоки сефови 
ММФ-а изгледали све недовољнији, у тој ситуацији Свјетска банка је 
била позвана да обезбиједи десетине милијарди долара ванредне по-
дршке, али искључиво као млади партнер, са директивама програма 
наметнутим од стране ММФ-а.208 У принципу, постојала је подјела
рада, по којој је ММФ требало да се ограничи на питања макроеконо-
мије у бављењу одређеном земљом, тј. њеним буџетским дефицитом, 
монетарном политиком, инфлацијом, трговинским дефицитом и као 
и задуживањем у иностранству, док је Свјетска банка требало да буде 
задужена за структурна питања, на шта је влада неке земље потрошила 
новац, финансијске институције земље, њена тржишта рада, трговин-
ске политике. Но, ММФ је по питању надлежности заузео увелико 
империјалистички став. Пошто су сва структурална питања могла
да утичу на укупне резултате привреде, а тиме и на владин буџет и 
трговински дефицит, ММФ је сматрао да готово све спада у његов 
домен. Због тога ММФ је постајао нестрпљив са Свјетском банком, 
са којом је било честих контроверзи о политикама које би биле нај-
погодније за неку земљу, чак и у годинама када је идеологија слобод-
ног тржишта владала као неприкосновена. Ове двије институције су 
могле земљама којима су тонуле у економску депресију, обезбиједити 
алтернативне перспективе за неке од изазова развоја и транзиције, 
усмјеравајући их да ојачају демократске процесе, али обе су биле во-

208 Стиглиц Џ., исто, стр. 87-98.
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ђене колективном вољом влада седам најразвијенијих индустријских 
земаља, посебно њихових министара финансија или секретара тре-
зора, а исувише често последња ствар коју би ти људи жељели била 
је живахна демократска дебата о алтернативним стратегијама.

Пола вијека након његовог оснивања, постало је јасно да ММФ 
није успио у својој мисији, односно, није учинио оно због чега је био 
основан, а то је да обезбиједи фондове за земље које се суочавају са
економским опадањем, и да им помогне да успоставе стање што ве-
ћег привредног раста. Упркос чињеници да је разумијевање економ-
ских процеса у огромној мјери порасло током последњих педесет 
година, и упркос напорима ММФ-а током последњих 25 година, 
кризе у свијету су постале све чешће и дубље. По неким статистич-
ким показатељима који се све чешће могу наћи у литератури, скоро 
100 земаља је искусило један од облика кризе. Што је још горе, мно-
ге од политика које је ММФ заговарао и фаворизовао, а посебно по-
литику пријевремене либерализације тржишта, допринијеле су гло-
балној нестабилности. Када се земља једном нађе у кризи, онда фон-
дови и програми ММФ-а не само да нису успијели да стабилизују 
ситуацију, већ су у многим случајевима учинили ствари горим, на-
рочито за сиромашне. Зато можемо најблаже изнијети став да је 
ММФ подбацио у својој изворној мисији унапређивања глобалне
стабилности. Он није био успјешнији ни у новим мисијама које је 
предузимао, као што је вођење транзиције земаља од комунизма до 
тржишне економије.209

Бретонвудски споразум је позивао и на успостављање треће ме-
ђународне економске организације, Свјетске трговинске организа-
ције, чији би задатак био управљање међународним трговинским
односима. Трговинске политике у стилу „комшија ти просјак” у којој 
земље подижу царине да би одржавале своје економије, али на рачун 
својих сусједа, са правом су у великој мјери окривљене за ширење де-
пресије и њену дубину. Зато је била потребна једна међународна ор-
ганизација да спријечи понављања депресија, већ и да охрабри слобо-
дан проток добара и услуга. Мада је ГАТТ успио да смањи царине у 
огромној мјери, било је тешко постићи коначну сагласност. Посебно, 
није се десило прије 1995. године да Свјетска трговинска организаци-

209 Стиглиц Џ., исто, стр. 123.
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ја (СТО) постане стварност, али ова организација је изразито дру-
гачија од друге двије већ спомињане организације. Она сама не ус-
поставља правила, већ најприје обезбјеђује форум у оквиру којег се 
трговински преговори одвијају и осигурава да споразуми оживе у 
пракси.

Идеје и намјере иза стварања међународних економских институ-
ција су биле добре, али ипак су се, током година, постепено развиле у 
нешто врло различито. Орјентација ММФ-а, која је наглашавала неу-
спјехе тржишта и улогу владе у стварању повољних услова запошља-
вања, била је замијењена флоскулом „света формула” слободног тр-
жишта током осамдесетих година двадесетог стољећа, као дијелом 
новог „Вашингтонског консензуса” односно, постизањем сагласности 
између ММФ-а, Свјетске банке.

„Многе од идеја које су уграђене у тај консензус биле су развијане 
као одговор на проблеме за одређене земље (у Латинској Америци), 
гдје су владе допуштале да буџети измакну контроли, док су лабаве 
монетарне политике водиле у дивљу инфлацију. Експлозивни раст у 
неким од земаља тог региона у деценијама након Другог свјетског 
рата није се одражавао наводно због претјеране државне интервен-
ције у привреди. Идеје које су развијене ради хватања у коштац са 
проблемима специфичним за земље Латинске Америке, су исте оне 
које су касније почеле да се сматрају примјењивим и за друге земље 
широм свијета”.210

Примјена погрешних економских теорија не би био такав про-
блем да крај, прво колонијализма, а затим и комунизма није дао 
ММФ-у и Свјетској банци могућности да у великој мјери проширују 
своје одговарајуће изворне мандате и да у огромној мјери продуже 
њихов домет. Данас су те институције постале доминантни играчи у 
свјетској привреди. Не само земље које траже њихову помоћ, већ и оне 
које траже њихов „печат сагласности” да би под бољим условима при-
ступиле међународном тржишту капитала, морају слиједити њихове 
рецепте, тј. рецепте који рефлектују њихове идеологије и теорије сло-
бодног тржишта. Резултат тога за многе људе је сиромаштво, и за 
многе земље социјални и политички хаос. ММФ је правио грешке у 
свим областима у које је био укључен, као што су развој, управљање 

210 Стиглиц Џ., исто, стр. 145.
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кризама, као и у земљама у транзицији од комунизма ка капитализму. 
Програми структурног прилагођавања нису донијели одрживи раст 
чак ни оним земљама, које су се придржавале њихових ограничења и 
примједби.

У многим земљама претјерана крутост мјера зауставила је развој, 
док успјешни економски програми захтијевају изузетну бригу у по-
гледу поступности, редослиједа по којем се реформе спроводе, као и 
степени њихове динамике. У многим земљама грешке у поступности 
и брзини предузиманих мјера водиле су расту незапослености и по-
већању сиромаштва. У основи проблема ММФ-а и других међуна-
родних економских институција налази се проблем њиховог упра-
вљања, односно све више се поставља питање ко одлучује шта они 
треба да раде. Те институције нису само под доминацијом најбога-
тијих индустријских земаља, већ и комерцијалних и финансијских 
интереса у тим земљама, тако да политике ових институција одра-
жавају те чињенице. Избор челника тих институција симболизује 
њихов проблем и управо је то врло често доприносило њиховој 
дисфункционалности. Док су данас скоро све активности ММФ-а и 
Свјетске банке у земљама у развоју (свакако, све њихове позајмице),
њих воде представници индустријализованих нација, који се бира-
ју иза затворених врата.

Проблеми такође настају и из тога ко говори у име неке зе-
мље. У ММФ-у, то су министри финансија и гувернери централних 
банака. У Свјетској трговинској организацији, то су министри тр-
говине. Сваки од ових министара је блиско повезан са изборном
базом унутар своје земље. Министри трговине одражавају интересе 
пословне заједнице, како извозника који желе да виде отварање но-
вих тржишта за њихове производе, тако и произвођача добара који 
се такмиче са новим увозом. Због тога сељаци у земљама у развоју 
напорно раде да би отплаћивали дугове њихових земаља ММФ-у, а 
бизнисмени трпе због високих пореза на додату вриједност услед ин-
систирања ММФ-а, јер је текући систем који спроводи ММФ систем 
опорезивања без заступања интереса опорезованих. Губљење илузија 
о међународном систему глобализације под окриљем ММФ-а расте у 
свим дијеловима свијета.211

211 Стиглиц Џ., исто, стр. 145-147.
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Остављен без алтернатива, без начина да изрази своју забрину-
тост, или да присили на промијене, народ се буни на улицама. Улице 
свакако нису мјесто гдје се ствари дискутују, политике формулишу, 
или подстичу компромиси. Али, ти протести су приморали владине 
званичнике и економисте широм свијета да размишљају о алтерна-
тивама за политике Вашингтонског консензуса као једином и ствар-
ном путу раста и развоја. Постаје све више јасније, не само обичним 
грађанима, него и креаторима и носиоцима политике и то не само 
онима у земљама у развоју, већ и онима у развијеном свијету, да гло-
бализација онако како је до сада практикована није испунила она 
очекивања која су њени заговорници обећавали, или која може и 
треба да постигне.

Наведени приступи указују да глобализација има значајне им-
пликације за социјалне политике. Међутим, како почивају на сасвим 
различитим схватањима шта глобализација подразумијева и које је 
њено поријекло и динамика, изводе различите закључке о шансама за 
успјех социјалне политике. Први приступ вуче на „јаку” глобализаци-
ју и замишља је као економску спољашњу појаву, коју у великој мјери 
пасивно примају државе, социјалне државе и популација. Други при-
ступ, представља глобализацију више као творевину држава и као та-
кву још увијек у великој мјери под њиховом контролом. Зато Дакон 
истиче прилагодљиве и проактивне спо собности држава, централ-
ност социјалних политика у одређивању времена, тока и карактера 
глобализације и разноврсност политичких реакција и исхода. Трећи 
приступ, такође, приписује већу тежину политичком посредовању у 
његовом нагласку на транснационалне политичке процесе и институ-
ционалне структуре и њихове импликације за формирање социјалне 
политике, њену примјену, обављање услуга и издва јања за њу. Увиђа 
опасности глобализације за социјалне стандарде и такође, одржава 
вје ровање у продужену могућност политичких институција да регу-
лишу глобалну економију у интересима социјалне заштите. Иако су 
тржишта постала погонске силе у међународном економском систе-
му, домаће реформе, било политичке, социјалне, природне средине, 
или културне сфере, су прину ђене да узму у обзир глобалне факторе 
који утичу на њихов облик и примјену. Географске границе постају 
све пропустљивије, што има великог утицаја на процесе креирања 
јавне по литике и, посебно, социјалне политике, које се морају прила-
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годити новим међузависностима у оквиру којих се доносе национал-
не политичке одлуке.

Промијене у глобалној политичкој равнотежи, унутрашњим и ме-
ђудржавним конфлик тима, стварање регионалних интеграција, но-
вих трговинских споразума, мобилност међу народног тржишта рада, 
експанзија у комуникацијама и промјене у економском животу захти-
јевају прилагођавање система социјалне политике околностима које 
се дешавају ван граница националних утицаја. Дакле, имају важан 
утицај на креирање националне социјалне политике, очекивања и по-
нашања.

Процеси реформе социјалне политике и мрежа социјалне сигур-
ности у многим земља ма, без обзира на степен њихове развијености, 
рањивије су сада него раније на промјене у међународним оквирима. 
У амбијенту глобализације, националне и локалне владе не могу више 
да игноришу глобалне трендове, који притискају на њихове границе и 
утичу на јавно ми шљење и политичке одлуке, које социјалне полити-
ке треба да примјене да би омогућиле људски развој који би и даље 
доприносио економском расту. Дакле, социјална политика појединих 
друштава постала је све више рањива ефектима глобализације. Зато је 
врло значајно разумјети како, кроз које процесе, којим средствима и 
са којим степеном успјеха су социјалне политике и процеси социјалне 
реформе обликовани, примијењени и процијењени. Такво разумије-
вање може допринијети успјешности социјалне реформе у земљама у 
транзицији, неразвијеним земљама, али и развијеним које имају ве-
лике неријешене проблеме и огроман број неистражених могућ ности.

Све чешће се међу теоретичарима, али и политичарима поставља 
питање ко треба да плати трошкове социјалне реформе у контексту 
глобализације и истовремено домаћих ограничења. Да ли ће одговор-
ност за адаптирање на глобализацију и постизање веће унутрашње 
ефика сности бити стављена на терет појединцу, породици и заједни-
ци, или међународној заједници, пословном сектору и држави? Ти 
изазови су посебно евидентни у садашњим покушајима којима је 
предмет реформа система социјалне сигурности у земљама у транзи-
цији и земљама у развоју. Послије година политичке демократизаци-
је, економског подешавања и растућег сиромаштва, већина земаља у 
развоју и земаља у транзицији је под унутрашњим и спољним прити-
сцима да спроведу социјалне реформе. Иако неопходне социјално-
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-политичке реформе изазивају низ проблема, обезбјеђење ефикасних 
социјалних сервиса уз ограничене ресурсе један је од најтежих про-
блема које треба да превлада низ земаља за које обликовање социјал-
не политике је примарно опредијељено према ширењу људских мо-
гућности представила велики изазов.

Крајем двадесетог вијека учињени су покушаји у неколико права-
ца. Процес реформе је обухватио реконцептуализацију и реорганиза-
цију система социјалне сигурности, укидање кључних институција и 
стварање других базираних на комбинацији активности јавног и при-
ватног сектора. Такође, долази до промјена у одговорностима цен-
тралне и локалне владе, прихвата се нови приступ изградњи консен-
зуса и социјалне партиципације. Не постоји специфи чан модел про-
цеса реформи, већ се слободно може рећи да нови модели социјалне 
реформе добијају облик како се процес креће. Домаћи притисци садр-
же редефинисање улоге државе, успостављањем нових оквира јавне 
одговорности, која ће праведније одговарати основним потребама 
посебно најрањивијих група и обезбиједити доступност и квалитет 
услуга. Уводи се низ мјера како би се створило ефикасно тржиште 
рада, али ипак, то ће бити дуготрајан процес.

Тржиште се шири у свим областима живота, као што су: здрав-
ство, образовање као и другим социјалним активностима. Међутим, 
ефикасност програма и брига за смањење трошкова треба да буду на-
глашени као кључни елементи у бављењу реформом социјалне поли-
тике у окружењу ограничених ресурса. Финансирање социјалних по-
литика и програма треба да буде истражено у свјетлу проблема као 
што су фискални дефицит, повећани приходи од пореза, накнада за 
услуге и употреба ресурса од међународних донатора. Такође, већи 
нагласак би требало ставити на подсти цање програма превентивне, а 
не куративне активности. Финансирање социјалне политике треба да 
допри несе одрживости пружања социјалних услуга стварањем веће 
одговорности код прималаца, узајамних обавеза и активним, а не па-
сивним програмом партиципације.

Истовремено, у међународној сфери, те земље морају да заузму 
нове позиције у растућој међузависности глобалне економије, ди-
ректним улагањима у кључне секторе и јачање људских и индустриј-
ских капацитета да би биле конкурентне. У ра звијеним земљама, гдје 
владају тржишне привреде, долази до преиспитивања концепта и 
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праксе „државе благостања” и основних принципа њене социјалне 
политике. Нова теорија и пракса ефикасног економског развоја најра-
звијенијих земаља тржишне привреде и осигурања адекватног жи-
вотног стандарда становништва императив је прелазног раздобља. 
Проблем интегрисања економске и социјалне политике и даље је ак-
туелан. Због фискалне консолидације смањене су могућности да вла-
де троше на економске, социјалне и културне активности у многим 
земљама, што је изазвало незадовољство становништва. Промјене 
социјалне политике у др жавама благостања у циљу обуздавања изда-
така усмјерене су у три правца, а то су:

– рестрикција помоћи и пооштравање услова за њено добијање;
– обуздавање издатака одређивањем нижег основног универзал-

ног покривања добробити;
– испитивање имовног стања да би се утврдило да бенефиције 

иду онима којима су заиста и најпотребније.212

Државе су присиљене да изграде систем социјалне политике који 
ће одговарати 21. вијеку. Реформа социјалне политике укључује реви-
зију критеријума за усмјеравање социјалних услуга, идентификацију 
алтернативних извора финансирања, смањење незапослености, нала-
жење нове равнотеже између јавне и приватне социјалне одговорно-
сти, креирајући могућности кроз обучавање и образовање, и коначно 
крећући се од приступа лијечења ка приступу превентиве у смањењу 
сиромаштва које је у порасту и у високо развијеним земљама тржи-
шне привреде. Разлике међу земљама су велике и заједнички закљу-
чак о тим друш твима, њиховом приступу социјалним реформама не 
може се лако извући из компаративне анализе. Ипак, постоје слично-
сти које помажу идентификовању задатака и, прије свега, иден-
тификовању могућих замки са којима се може суочити у прављењу 
социјалне политике у свијету гдје је глобализација постала преовла-
ђујући контекст људског развоја.

Комбинација међународних и домаћих притисака ће вјероватно 
имати дубок утицај на руте којима земље спроводе њихове процесе 
социјалних реформи и обезбјеђује у на редним годинама смјернице ху-
212 О овоме више видјети у Чекеревац А., Социјална политика савременог света, 

Монографија ка савременом друштву - процеси транзиције, ФПН, Београд., 
1997.
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маног развоја у економском развоју. Изазов са којим се те земље суо-
чавају у реформисању њихових социјалних система је да пронађу пра-
ви баланс између ширења могућности за економски раст уз побољша-
ње људске сигурности. Упркос разлика међу земљама, поређење про-
цеса и услова социјалне реформе освјетљава неке важне опште про-
блеме. Прво, недостатак флексибилности институција социјалног 
благостања је често једна од главних препрека за постизање веће ефи-
касности. То је од посебног значаја за земље које имају парцијалне со-
цијалне програме. То значи да фокусирање само на побољшавање 
систе ма доступности услуга није довољно.213 Слична ситуација посто-
ји у земљама, гдје секторски програми имају тенденцију међусобног 
преклапања. Због тога социјална реформа тако треба да се фокусира 
на проблеме као што су узајамна веза између незапослености, стручне 
обуке, социјалног обезбјеђења и програма против сиромаштва.

Да би се изашло на крај са недостатком релативне институцио-
налне флексибилности, биће потребно да се постигне нови социјални 
консензус и да се примјене праксе колективног уговарања које могу 
допу стити неки степен контроле над утицајем социјалне реформе на 
економију и општу добробит. Друго, нагласак на усмјеравању соци-
јалних програма може имати потенцијално негативне утицаје у слу-
чају да је мањи значај дат преорјентацији универзалних политика и 
програмима самопомоћи, укључујући преквалификацију и програме 
производних кредита. Посљедица тога може бити пораст сиве еконо-
мије, која је иначе врло присутна у земљама у транзицији и земљама у 
развоју, затим јачање клијентелизма и развоја културе сиромаштва. 
То наравно има негативне ефекте на приходе од пореза.

Разумљиво је да расту сумње у позитивне ефекте давања мањег 
значаја уни верзалним социјалним политикама у односу на усмјерене 
програме. Усмјерени програми имају ограничења као инструмент за 
олакшање сиромаштва због његовог индивидуалног, а не породичног 
или фокуса заједнице. Постоје ризици од погоршања социјалних не-
једнакости диференцијацијом социјалних сервиса за сиромашне и 
остатак друштва, а циљање рањивих група може постати сувише ску-

213 Hunsley T. M., „Discussion comments, Comments prepared at a meeting entitled So-
cial policy in a global society „Parallels and lessons from the Canada-Latin America 
experience, held in Ottawa, Canada from 26 to 28 October 1994. International Devel-
opment Research Centre, Ottawa, Canada, 1994., pp. 156.
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по јер су те групе често политички слабе, нису организоване и имају 
културу економске зависности.214 Усмјерене и универзалне политике 
не треба да буду супротстављене већ комплементарне пошто служе 
различитим сврхама, имају различите механизме и захтијевају разли-
чите организационе структуре. Треће, не треба заборавити постојање 
економских, политичких и институционалних ограничења на локал-
ном нивоу али и на државном нивоу у спровођењу процеса социјалне 
реформе. У случају земаља у развоју, свакако, је велико ограничење 
недостатак квалифико ваних људи. Резултат је недостатак неопходних 
капацитета који се захтијевају за спровође ње социјалних реформи и 
примјену нових социјалних политика. Четврто, упркос важним ра-
зликама између појединих земаља, које чине политику процеса де-
централизације са веома различитим садржајем, цивилно друштво 
добија нов значај у односу на процесе децентрализације. Укључивање 
цивилног друштва је неопходно за до стизање политичке, админи-
стративне и финансијске децентрализације и да учини локални ра-
звој ефикасним инструментом социјално-политичке реформе. Пето, 
улога националних култура, вриједности и институција је критична 
ако се дугорочно посматра процес социјалне реформе и примјена 
ефективних социјалних политика. Оне се узаја мно оснажују, облику-
јући једна другу у процесима реформе.

Глобализација мијења начин на који владе, међународне агенције 
и цивилно друштво гледају на развој уопште и на социјалне политике 
посебно. У том смислу, глобализација има значајне и директне ефекте 
на процес социјалне реформе помоћу којих владе, користећи ком-
бинацију политика и инструмената, стављају економски развој на 
услугу циљева људског развоја. Социјална реформа је тако средство 
којим друштва штите и унапређују људски живот и дигнитет, сушти-
ну људске сигурности.

У данашњем глобалном друштву, уништавање околине, етнички 
сукоби, или недо статак политичке демократије, су проблеми који не 
могу бити заустављени или ограничени националним границама, 
нити се могу разумјети без разматрања њиховог утицаја на „како 

214 Raczynski D., Discussion comments, Comments prepared at a meeting entitled Social 
policy in a global society: Parallels and lessons from the Canada-Latin America experi-
ence, held in Ottawa, Canada from 26 to 28 October 1994. International Development
Research Centre, Ottawa, Canada., 1994., pp. 147.
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људи живе и дишу у друштву, како слободно врше сопствене изборе 
међу многима, колико приступа имају тржишту и социјалним могућ-
ностима, односно да ли они живе у конфликту или у миру”.215 Дакле, 
на крају можемо рећи да је процес глобализације која је заснована на 
постулатима неолиберализма довео до урушавања социјалне државе, 
а што је за посљедицу имало повећање сиромаштва и неједнакости у 
цијелом свијету посебно у неразвијеним и државама у развоју. Сиро-
маштво и неједнакост без обзира на све реформске процесе које пре-
дузима друштво у цјелини ће и даље бити неизбјежна компонента у 
структури друштва овога вијека. Пошто сиромаштво и неједнакост 
све више узимају маха у свијету, оно би као такво у будућем времену 
могло постати покретач разних немира, сукоба и револуција, које 
подстакнуте етничким и вјерским напетостима могу довести да оп-
штег сукоба између веома малог броја богатих на Сјеверу и веома ве-
ликог броја сиромашних на Југу.

Због различитог дефинисања сиромаштва, социолози, психолози 
као и многи други теоретичари савременог друштва данас обично ко-
ристе два социо-психолошка приступа сиромаштву, кроз подјелу на:

– апсолутно сиромаштво или одржавање голог живота и
– релативно сиромаштво

Под апсолутним сиромаштвом подразумијева се стање прихода 
или потрошње породица и појединаца испод дефинисаног минимума 
животних потреба (непостојање основних услова за одржавање фи-
зичке егзистенције), као што су храна, одјећа, обућа, станова ње, гри-
јање и остале елементарне животне потребе за одржавање здравља и 
неометаног функционисања тијела. Основне животне потребе чине 
тачно наведене количине и структуру потрошње за ове потребе и, по 
правилу, тај скуп елементарних потреба заснива се на стварној по-
трошњи најсиромашнијих чланова друштва, уз прилагођавања према 
одређе ним међународно признатим стандарди ма за исхрану.216 Кон-
цепт апсолутног сиромаштва сматра се универзално примјењивим и 
већина свјетских социолога сматра да су стандарди за људско одржа-
вање, углавном, исти за све људе истог животног доба и исте тјелесне 
215 Raczynski D., исто, стр. 148.
216 Бабовић М., Социјално укључивање: концепти, стање, политике, Институт за 

социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 2010, стр. 78.
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грађе, без обзира гдје живе, те се може рећи да живе у сиромаштву у 
колико се налазе испод овог универзалног стандарда. Апсолутно си-
ромаштво се уобичајено мјери помоћу одређивања границе сирома-
штва.217

Међутим, нису сви научници мишљења да је могуће одредити тај 
стандард, те сматрају да је погодније користити приступ релативног 
сиромаштва. Проблеми тумачења појма релативног сиромаштва су 
сложени, и ту се, углавном, користе мјерила дохотка, али она могу 
прикрити разноврсност стварних потреба људи. Заговорници кон-
цепта релативног сиромаштва сматрају да се сиромаштво културоло-
шки дефинише и да се не може мјерити на основу неког универзалног 
стандарда. Погрешно је претпоставити да су људске потребе свуда 
идентичне, јер оне се разликују чак и у оквиру једног друштва из ра-
злога што се нешто сматра неопходним у једном друштву, у другом се 
може сматрати луксузним или непотребним за одржавање живота. 
Релативно сиромаштво је, такође, проблематично за дефинисање јер 
како се друштва развијају, тако се мијења и схватање релативног си-
ромаштва. У богатим друштвима овакве студије нису популарне, јер 
постављају питања оправданости и легитимности прихода богатих.

У суштини под апсолутним сиромаштвом подразумијева се ста-
ње које одликује немогућност да се задовољи одређен општи мини-
мум живот них потреба, док релативно сиромаштво представља сиро-
маштво у односу на неки просјек или ми нимум прихватљивог стан-
дарда у одређеном друштву или једноставније речено, апсолутно се 
сиромаштво, углавном, односи на физиолошке потребе, док се код 
релативног сиромаштва сагледавају социјалне потребе. У правилу, 
коришћење концепта релативног сиромаштва доводи до већег броја 
сиромашних него при употреби концепта апсолутног сиромаштва. 
Даље, сиромаштво се може дефи нисати као финансијско (у смислу 
недовољ ности прихода за задовољење одређених потреба) или као 
материјална деривација (у смислу различитих незадовољених живот-
них потреба). Оно може бити објективно или субјективно, при чему у 
првом случају истраживач одређује критеријум сиромаштва, а у дру-
гом случају критеријум је субјекти ван осјећај појединца. Без обзира 
како дефинишемо сиромаштво нај чешће пратимо сљедеће његове ка-

217 О овоме више видјети у: Гиденс, А., Социологија, ЦИД, Подгорица, 1996., стр. 341.
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рактеристике: распрострањеност, дубину и оштрину сиромаштва и 
структуру сиромашних.

Распрострањеност сиромаштва представља број лица или дома-
ћинстава која се могу сматрати сиромашним према постав љеном 
критеријуму, који се најчешће дефи нише као линија сиромаштва, док 
се учесталост сиромаштва исказује преко стопе сиромаштва, односно 
учешћа сиромашних у општој по пулацији или унутар неке друштвене 
групе. Дубина и оштрина сиромаштва указују на то колико је сирома-
штво тежак или велики проблем једног друштва. Дубина сиромаштва 
показује колико су сиромашни удаље ни од линије сиромаштва, тј. ко-
лико им је средстава потребно да се „попну” изнад линије сирома-
штва, док оштрина сиромаштва показује колико су сиромашни међу-
собно „неједнаки” у сиромаштву. Структура сиромашних показује 
које се друштвене групе суочавају са проблемом сиромаштва, одно-
сно, показује ко су сиро машни.

Према најновијим статистичким подацима УН-а, више од 2,8 ми-
лијарди људи свјетске популације живи са приходом мањим од 2$ по 
дану, док више од 1,2 милијарди људи живи са приходом мањим од 1$ 
дневно. 218 Поједини региони, као што су јужна Азија и Суб-Сахарска
Африка, по овим критеријима имају скоро 50% сиромашних. Даље, у 
свијету има око 1 милијарду неписмених, више од 1 милијарду ста-
новника планете немају приступ здравој води, а 840 милиона је глад-
них. Годишње од заразних болести умире 11 милиона дјеце млађих од 
5 година и више од 6 милиона због слабе превенције од заразних бо-
лести. Такође, сваке године умире 6 милиона дјеце од неухрањености 
прије навршене пете године живота, а трећина свјетске дјечије попу-
лације је неухрањено и гладно.219

У сиромашним државама више од 50% дјеце не иде у основну 
школу, а тек до 20% иде у средњу школу. У свијету 114 милиона дјеце 
не иде у основну школу, а 584 милиона жена је неписмено. 50% ста-
новништва Африке болује од заразних болести колере и дијареје. У 
свијету сваки дан умире од вируса ХИВ-а око 6.000, а 8.200 људи буде 

218 У комплетном тексту подаци су преузимани, операционализовани и прилагођа-
вани из налаза Human Development, Report 2015, Sustainability and Equity: A Bet-
ter Future for All. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf. Сајтff
је посјећен 27.02.2016. године.

219 Fast Facts: Th e Faces of Poverty www.ww unmillenniumproject.org. 
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заражено овим смртоносним вирусом, док се сваке године око 300 до 
500 милиона људи зарази маларијом, а 3 милиона њих умире, од чега 
сваких 30 секунди умире једно дијете у Африци. Са друге стране 20% 
становника планете из високоразвијених земаља располаже са 86% 
БНП, а три најбогатија човјека на свијету располажу већим богат-
ством од 48 најсиромашнијих држава свијета укупно итд.

Посебно забрињавају подаци о количинском смањивању прои-
зводње хране у свијету по становнику, што је резултат опадања пора-
ста укупне производње хране, а са друге стране бројност свјетске по-
пулације се убрзано повећава.220 Поред тога, све су веће разлике у про-
изводњи, потрошњи и расподјели пољопривредних производа у ра-
звијеним и у неразвијеним земљама, па је и јаз између њих у том по-
гледу све већи. Сузан Рајс је у свом говору на „Reed College-Th e Brook-
ings Institution” истакла да је блиска прошлост показала да државе са 
$250 БНП имају 15% ризик интерних конфликата, док државе са 
$5,000 БНП имају мање од 1%), што показује да сиромаштво може као 
глобално стање директно утицати на глобалну безбједност.221 Према
методологији Th e Brookings Institution у свијету су идентификоване 52 
државе које се третирају као слабе и сиромашне.222

Проблем сиромаштва је тешко рјешив у условима глобално нео-
формљеног свијета, када униполарни свијет није успостављен, а мул-
типоларни свијет није још у блиској будућности на видику, или, боље 
речено, наставља се „мртва трка” та два концепта у којој се све веће 
своте новца троше за наоружавање. Према новијим теоријским про-
мишљањима, сиромаштво постаје савремени извор угрожавања и 
пријетња глобалној безбједности са спектром конвенционалних (тра-
диционалних) и асиметричних метода и средстава угрожавања. Си-
ромаштво може проузроковати бројне глобалне проблеме и у овој 
фази посматрања можемо говорити само о ревизијама и предвиђањи-
ма могућих лепеза глобалних безбједносних изазова, ризика и пријет-
њи узрокованих нарастајућим свјетским сиромаштвом.

220 Процјењује се да ће 2050. године на планети живјети око 10 милијарди људи.
221 Rice E. S., Global poverty, weak states and insecurity, Th e Brookings blum roundtable, 

2011., pp. 8.
222 Према подацима Свјетске банке из 20014. године, 52 државе су идентификоване 

као сиромашне, чији су запослени имали просјечну годишњу зараду мању од 
$875 према Атлас методу. 
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Постоје бројни сценарији у којима глобална безбједност може 
бити угрожена као посљедица сиромаштва, од којих ћемо издвојити 
оне најразорније по њу. Хипотетички посматрано сиромаштво може 
на индиректан начин угрозити глобалну безбједност развојем непре-
двиђених и науци непознатих вирусних и бактериолошких пандемија 
које су пропратна појава сиромашних (услед недостатка основних 
средстава за живот и хигијену), а којима могу погодовати све присут-
није климатске промјене, што у крајњем може угрозити и опстанак 
човјека на планети. Ту се могу десити и вјештачки изазване пандемије 
кроз сценарије производње разноврсног НХБ наоружања од стране 
незадовољних појединаца, терористичких колективитета, сирома-
шних држава које имају способности да произведу НХБ оружје, са 
свим својим методима и средствима употребе, односно злоупотребе. 
Такође, опште распрострањено сиромаштво може угрозити глобалну 
безбједност путем револуционарних и насилничких аката који су ви-
ђени раније у историји, а којима погодује глобална клима неравно-
мјерне расподјеле богатства и дохотка у свијету, борба глобалних сила 
за креирање новог свјетског поретка, стање реконсталације односа у 
свијету и сл. Ово је само мали дио лоших сценарија узрокованих гло-
балним сиромаштвом, а који се могу десити на глобалном нивоу.

Растуће сиромаштво, подстакнуто тренутном економском кри-
зом, порастом цијена хране и смањивањем количине произведене 
хране по становнику, могло би проузроковати различите видове кон-
венционалних и асиметричних пријетњи, које би могле имати глобал-
не посљедице по мир и стабилност у свијету, а поготово у сирома-
шним и неефикасним државама („пропалим”) и регионима свијета. 
Тренутно, највећу опасност представља пропадање сиромашних др-
жава и пораст броја сиромашних, што узрокује раст свих облика кри-
миналитета, а који се убрзано шири на регионални и глобални ниво, 
чиме као такво сиромаштво постаје директна глобална пријетња бе-
збједности. Организовани криминалитет, (криминалитет бијелог 
оковратника, криминалитет бијеле крагне, потцртали аутори), пред-
ставља посебну опасност јер се одвија у спрези са политичким факто-
рима (органима власти, партијама, синдикатима) као инструментима 
за постизање тог циља, тежећи монополу на одређеном географском 
подручју, као и монополу у погледу одређеног типа „бизниса”, са те-
жњом да се регионално и глобално шири, уз проширивање форми 
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дјеловања223, попримајући транснационални карактер, а производи 
велике посљедице које се огледају, између осталог, кроз клептократи-
ју, тј. структуралну корупцију и криминал.

5.2. Етнички и вјерски екстремизам

У периоду од краја Хладног рата до данас, као једно од централ-
них питања глобалне безбједности појавили су се етнички сукоби. Ра-
тови на подручју бивше Југославије те у другим дијеловима свијета 
(Африка, Азија), који су садржавали и наглашену етничку компонен-
ту у сукобу, иницирали су током протекле двије деценије интензивно 
академско проучавање етничких сукоба. Ипак, успркос бројним ис-
траживањима, феномен етничког сукоба, те његов утицај на глобалну 
безбједност и даље је обиљежен многим отвореним питањима и непо-
знаницама. Велики број научних истраживања етничких сукоба на-
кон Хладног рата настојао је идентификовати узроке који су довели 
до повећавања броја ових сукоба након 1990. године. Дио аутора ис-
тиче чињеницу како је процес демократизације у претходним аутори-
тарним државама етничким мањинама дао оквир за изражавање за-
хтјева усмјерених  према тражењу мањинских права. Уз то, наводи се 
и све већа пажња међународне заједнице усмјерена према етничким 
сукобима, као и растућа могућност међународне интервенције у та-
кве сукобе ради заштите људских права. Ове чињенице користе се за 
истицање утицаја етничких сукоба на глобалну безбједност те потре-
бу за већим ангажовањем међународне заједнице у спречавању ових 
сукоба.

Други низ погледа повезује етничке сукобе са проблемима нејед-
наког развоја, тешком модернизацијом нових независних држава због 
оптерећења колонијалног насљеђа, или културног насиља већине над 

223 Најчешћи облици организованог криминалитета: крађа скупоцјених аутомоби-
ла, извршење посебних облика превара (цyбер криминал и др.), зеленаштво, 
утјеривање дугова, пружање „заштите”, коцка, проституција корупција, прање 
новца, кријумчарење нуклеарног материјала, оружја и људи, илегални промет и 
трговина опојним дрогама.



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

214

мањином. Ове теорије заснивају се на премиси да су различите димен-
зије историјских околности (политичке, економске, друштвене, кул-
турне) створиле ситуацију у којој етнички идентитет има много веће 
политичко значење, што у кризним раздобљима отвара могућност 
прерастања уобичајених конфронтација унутар неке друштвене зајед-
нице у насилне етничке сукобе. Могу се истакнути и погледи (данас 
углавном одбачени) који негирају постојање етничких сукоба, тврдећи 
да се ради о политичким, економским и друштвеним сукобима између 
група које се дефинишу као етничке заједнице. Са овим погледима су 
повезане и теорије које не одбацују постојање етничких сукоба, али 
примарно наглашавају  политичке, економске и идеолошке аспекте су-
коба који се налазе у интеракцији са етничким аспектима. 

Наведени погледи указују како данас у оквиру теорија међународ-
них односа нема  јединственог приступа проучавању етничких суко-
ба, те посебно етницитета као чиниоца у овим сукобима. То је посље-
дица досадашњег усмјеравања пажње на материјалне чиниоце (моћ 
држава), при чему је главна позорност била усмјерена на понашање 
држава у анархичном међународном систему. Значајан дио пробле-
ма  повезаних са истраживањем етничких сукоба произилази из чи-
њенице да је истраживање сукоба и ратова у академској заједници 
деценијама било повезано са сукобљавањем суперсила за вријеме 
Хладног рата. Стога је у центру пажње низа друштвених дисциплина 
било истраживање улоге војних савеза, нуклеарне и конвенционалне 
трке у наоружању, нуклеарно одвраћање, концепт баланса моћи и ње-
говог утицаја на међународну безбједност, одређени економски 
аспекти безбједности (трошкови трке у наоружању). Обзиром на на-
ведено, у истраживању сукоба пажња је била усмјерена на међудр-
жавне конвенционалне ратове.

Пракса показује како реалистичке теорије међународних односа 
тешко могу послужити у разумијевању етничког сукоба. Реализам се 
примарно бави улогом државе као субјекта у међународним односи-
ма, односно проучавањем рационалне интеракције субјеката у анар-
хичном међународном систему. У таквом дискурсу утицаја унутра-
шње политике држава на међународне односе налази се у другом пла-
ну, што значи да се проблематика етницитета и етничких сукоба нај-
чешће своди само на питање механизма мобилизације становништва 
ради одвраћања пријетњи које долазе из међународног система. Дру-
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ги поглед који је код реалиста присутан у питању етничких суко-
ба  јест његова улога у процесу који доводи до слабљења моћи државе, 
те евентуално до њеног слома. Наведено се може илустровати експан-
зионистичком политиком бившег СССР-а. Ова држава се врло често 
наводи као примјер државе која је тражила политичку легитимност 
кроз експанзију која је довела до њеног пренапрезања и немогућности 
регулисања етничког сукоба унутар властитих граница (на подручји-
ма која су политиком експанзије инкорпорирана у састав СССР-а). 
Губитак способности регулације етничких сукоба ствара сигурносну 
дилему, јер отвара могућност вањске интервенције у различитим 
облицима, чиме се слаби суверенитет, а тиме и моћ државе на чијем се 
подручју одвија етнички сукоб. Тако се реализам проучавања етни-
цитета и етничких сукоба своди само на ниво средства која могу осла-
бити моћ државе, без правог покушаја разумијевања  бити етничког 
сукоба. У основи, фокус реализма и даље остаје проучавање интерак-
ције држава у међународном систему (објашњавање ратова међу др-
жавама) а не проучавање сукоба унутар држава, чак и ако такви суко-
би доводе у питање суверенитет неке државе и њену способност дје-
ловања у међународном систему.

И други традиционални приступи проучавању међународних од-
носа и међународне безбједности занемарују ово подручје. Тако је и за 
либерализам у проучавању међународних односа наведено подручје 
ирелевантно. Либерализам етнички идентитет своди на улогу тран-
зицијског механизма чије ће значење постати ирелевантно јачањем 
државе,   јер ће се у том процесу успоставити секуларни политички 
систем и снажно цивилно друштво. Тиме ће етницитет те етничка мо-
билизација повезана са национализмом постати анахронизми. Стога 
је у центру пажње проучавање стварања економске међузависности 
као начина спречавања сукоба. Овдје је нагласак на проучавању са-
радње држава и других субјеката међународних односа, али не и на 
сарадњи етничких група (које су очито у разматрањима теоретичара 
од минорне важности у односу на друге субјекте међународних одно-
са). Овакав модел настао је на основу специфичног искуства развоја 
западне цивилизације, а либерални теоретичари сматрају да је такав 
модел примјењив и на остатак свијета.

Занимљиво је како овакав приступ проблематици етничких суко-
ба дијеле и теорије које су по свом садржају потпуно супротне реали-
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стичкој и либералној школи међународних односа. Тако марксистич-
ка теорија међународних односа има исти став  према етничким суко-
бима као и либерална теорија – етницитет и етнички сукоб су атави-
зми који ће бити превладани у процесу модернизације. Међутим, до-
гађаји у задње двије деценије показују неоснованост оваквих  погледа 
на етницитет и етнички сукоб. Умјесто застаријевања етницитета 
имамо све више  примјера суверенитета нових држава заснованих на 
етницитету, а њихови примјери су независности Источног Тимора, те 
Косова. Пракса показује како у многим државама на подручју Африке 
и Азије недовршени процес изградње нације у комбинацији са мулти-
етничким саставом многих држава доводи и до међудржавних сукоба 
те сукоба унутар држава. У наведеној ситуацији етницитет и етнички 
идентитет умјесто одласка у прошлост и даље остају релевантни чи-
ниоци на међународној сцени. Умјесто нестајања, видимо све чешће 
случајеве политичке мобилизације засноване на етничком чиниоцу, 
све више етничких група, угрожених репресијом од стране централи-
зоване државе и већинског народа (чест случај у многим државама 
Трећег свијета, гдје је насљеђе колонијализма довело до повлачења 
вјештачких државних граница и стварања држава са етнички мјешо-
витом популацијом) настоје пронаћи рјешење не тражењем модали-
тета суживота унутар једне државе, већ стварањем нових држава у 
којима ће етничке мањине коначно бити сигурне од напада друге ет-
ничке групе. Како се такав циљ ријетко може постићи мирним путем, 
расте број етничких сукоба. На пораст броја етничких сукоба указује 
и чињеница како у периоду након 1945. године 90% сукоба нису били ме-
ђудржавни сукоби, већ сукоби вођени унутар граница  једне државе, и то 
грађански ратови, те етнички сукоби.

Од средине педесетих година прошлог вијека започео је видљиви 
раст броја етничких сукоба, чији је број достигао врхунац средином 
деведесетих година прошлог вијека. У раздобљу између 1990. и 1995. 
године избио је велики број грађанских ратова и етничких сукоба (у 
многим случајевима радило се о комбинацијама ових врста сукоба) у 
многим дијеловима свијета, а нарочито на подручју бившег Совјет-
ског Савеза, у југоисточној Европи, западној, централној и источној 
Африци те у дијеловима Азије. Средином деведесетих година про-
шлог вијека готово четвртина држава у свијету била је захваћена гра-
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ђанским ратом или етничким сукобом224,   који је у просјеку трајао 
око шест година.225  Многи теоретичари наводе како је управо комби-
нација грађанског рата и етничког или етно-националистичког суко-
ба у наведеном периоду постала главни облик масовног политичког 
насиља које се реализују у име циљева као што су постизање аутономије или 
пуне независности. Без сумње, може се рећи да су различити облици 
сукоба који се воде унутар држава данас превладавајући облици ра-
товања. На то указује упоређивање броја свих сукоба вођених од 
1945. до 1999. године. У наведеном раздобљу, „...у 130 грађанских ра-
това и етничких сукоба (двије трећине грађанских ратова истовре-
мено су били и етнички сукоби) вођених у 70 земаља убијено је 20, а 
прогнано 70 милиона људи, док је у истом периоду у 25 међудржав-
них ратова погинуло око 3 милиона људи.”226 Истовремено, грађан-
ски ратови и етнички сукоби не само да трају дуже од међудржавних 
сукоба, већ најчешће завршавају и без формалног мировног споразу-
ма и постизања трајног рјешења узрока сукоба, што често доводи до 
њиховог поновног избијања. Ипак, без обзира на усмјеравање пажње 
на проучавање грађанских ратова и етничких сукоба, они су и даље 
недовољно расвијетљени феномен, што посебно вриједни за етничке 
сукобе. Анализом досадашњих етничких сукоба могу се издвојити 
карактеристике које омогућавају брзу и једноставну класификацију 
неког сукоба као етничког. Уопштено, може се рећи како сукоб опи-
сује ситуацију у којој два или више субјеката настоје остварити ци-
љеве који су међусобно неусклађени, али су у перспективи сваког 
субјекта праведни. У складу са овом дефиницијом, етнички сукоби 
су врста сукоба у којима барем једна сукобљена страна своје циљеве 
дефинише у примарно етничким терминима, и у којима барем једна 
од страна у сукобу објашњава своје незадовољство угрожавањем ње-
ног специфичног етничког идентитета (угрожавање њихових права 
као етничке групе, немогућност остваривања њихових интереса због 
етничке дискриминације, и слично).

Етнички сукоб је резултат одлука његових учесника, који насто-
је  постићи одређене циљеве примјеном насилних средстава. Као ка-

224 Hegre H., „Th e Duration and Termination of Civil War”,  Journal of Peace Research, vol. 
41, no. 3, 2004., pp. 243-252.

225 Хегре Х., исто стр. 243-252.
226 Хегре Х., исто, стр. 253.
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рактеристике овог сукоба, које су присутне у многим случајевима, 
могу се навести сљедеће:

– Повезаност етничког сукоба са национализмом, односно те-
жњом одређене групе људи која дијели заједнички идентитет за фор-
мирањем властите државе. Тежња одређене етничке групе за форми-
рањем властите државе, те примјена насилних средстава за оствари-
вање тог циља видљива је у многим случајевима, као на примјер: у 
дуготрајном дјеловању Курдске радничке партије (ПКК) која се зала-
же за отцјепљење дијелова Турске насељених Кудрима, или неуспје-
шним покушајима Тамилских тигрова за стварањем властите државе 
на сјеверу Шри Ланке.

– Насиље присутно у сукобу. Под насиљем у етничком сукобу 
мисли се на дјеловање припадника једне етничке групе које је 
усмјерено према убијању припадника друге етничке групе које 
је мотивисано чињеницом да жртве напада припадају другом 
етницитету. Ова дефиниција покрива све нивое насиља при-
сутне у етничком сукобу, од неорганизованих локалних напада 
на припаднике друге етничке скупине, па до геноцида усмјере-
ног према другој етничкој групи.

– Сукоб у границама једне државе. Етнички сукоб се одвија уну-
тар једне државе па је то стога углавном унутарњи сукоб.

У центру пажње савремене теорије је научна анализа насилних 
етничких сукоба, међутим, у свијету тренутно постоје и бројни нена-
силни етнички сукоби који се јављају у облику политичке, економске 
и културне репресије према етничким мањинама, као што су: ограни-
чавање права гласа, искљученост из одређених професија, порезно 
оптерећење, ограничавање слободе вјере и слично. У неким случаје-
вима овај облик етничког сукоба јавља се и као правни спор између 
државе и етничке мањине која тражи одређена права. Овакве случа-
јеве имамо у Сјеверној Америци, гдје се кроз овај облик етничког су-
коба амерички Индијанци и Ескими боре за своја права, такође, слич-
ни сукоби постоје у Аустралији, Новом Зеланду и дијеловима Скан-
динавије. У односу на категоризацију насилног етничког сукоба, мо-
жемо разликовати неколико врста ових сукоба:

– Сепаратистички покрети који се јављају кроз покушаје дијела 
или цијеле етничке групе да стекне независност одвајањем из 
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састава државе у којој се налази. Овај облик насилног етничког 
сукоба је врло раширен у савременим међународним односима.

– Насилни сукоби који су резултат сукоба између двије или више 
етничких група унутар једне државе или сукоба етничке ску-
пине и владе једне државе, које се боре за остваривање циљева 
као што су политичка аутономија, стјецање моћи, контрола ре-
сурса. Ове врсте етничких сукоба које немају за крајњи циљ 
угрозити политички суверенитет и територијални интегритет 
државе у којој се воде, чести су у бившим колонијама (резул-
тат  политика колонијалних администрација које су подстица-
ле сукобе између различитих етничких група и тиме стварале 
неједнакости које ће касније послужити као извор сукоба).

Етнички сукоби који настају у оквиру освајачког рата. Сукоб двију 
етничких група које су доминантне у својим државама, у циљу осваја-
ња дијела територија противника и уклањања припадника супротста-
вљене групе са освојеног територија. Ови сукоби су данас ријетки.

– Етнички сукоби који настају као резултат настојања национал-
не владе за асимилирањем или протјеривањем етничке мањи-
не кроз ускраћивање политичких, економских, друштвених и 
вјерских права припадницима мањине. Ови сукоби су најче-
шће ненасилни, али често са потенцијалом трансформације у 
насилни етнички сукоб.

– Иредентистички сукоби. Резултат су настојања етничке групе 
(нације) која доминира у једној држави да поново стави под 
своју контролу територију који је у прошлости изгубила, а на 
који и даље  полаже права (на стварног или наводног историј-
ског права на територију), иако је у међувремену демографска 
слика спорне територије промијењена.

– Вјерски сукоби. Премда ови сукоби нису ограничени само на 
подручје етничког сукоба, у етничким сукобима често је при-
сутна повезаност етничког идентитета и вјере.

Проблем у истраживању етничких сукоба настаје када се треба 
наћи одговор на питање, што је покренуло сукоб, односно зашто је у 
поједином случају етнички сукоб ескалирао из ненасилног сукоба 
двије или више етничких заједница у насилни и често врло крвав су-
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коб који по правилу доводи до појаве етничког чишћења, а у неким 
случајевима и до геноцида? Зашто у неким случајевима етничке ра-
злике које дуже вријеме постоје међу различитим етничким групама 
и које се исказују као сукоб различитих интереса могу довести до из-
бијања насилног етничког сукоба (на примјер, однос франкофонске 
мањине према већини у Канади, или однос Фламанаца и Валонаца у 
Белгији, подјела власти у Каталонији), док у неким случајевима могу 
довести и до насилних сукоба који могу завршити и геноцидом (Руан-
да)? Друго питање које се поставља у проучавању етничког сукоба је 
идентификовање чинилаца који одређују степен насиља у етничком 
сукобу, због чега су неки етнички сукоби обиљежени са релативно 
малим бројем жртава, а због чега у неким етничким сукобима жртве 
чине и неколико стотина хиљада људи? Због чега су неки етнички су-
коби мирно ријешени, те који су фактори у неким случајевима довели 
до поновног избијања сукоба, док се у другим случајевима постојећи 
мировни споразум одржао?

У периоду после краја Хладног рата у теорији се појавило неколи-
ко популаризованих погледа на етнички сукоб и његову бит. Ови по-
гледи који су публиковани у медијима и били су примарно усмјерени 
према објашњавању актуалних етничких сукоба, а не према покуша-
ју  проналажења основних разлога настанка етничког сукоба и обја-
шњавања његове динамике. Први поглед који је доминирао до среди-
не деведесетих година прошлог вијека  била је теза о избијању етнич-
ких сукоба заснованих на древним мржњама након што је нестала 
глобална равнотежа моћи коју су одржавале двије суперсиле.

Посљедица овакве  промјене свјетског поретка био је прекид ау-
торитарне власти у многим државама, што  је у великом броју држава 
довело до избијања тензија пригушиваних деценијама (потискиване 
„древне мржње” између етничких заједница). Те тензије су у неким 
случајевима ескалирале у грађански рат и етнички сукоб.227 Ова ана-
лиза је касније је послужила као полазна основа за развијање тезе да 
су многе новонастале демократске државе које су припадале бившем 
источном блоку биле етнички и/или етно религијски сувише хетеро-
гене да би преживјеле, те је у складу са тиме боље допустити њихов 
распад и формирање нових држава које ће  бити етнички хомогеније 
227 Kaplan R., „Balkan Ghosts” A Journey Th rough History, St. Martin’s Press, New York, 

1993., pp. 97.
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и тиме стабилне. Овакав став посебно се учврстио код западних тео-
ретичара и политичара који су били разочарани неуспјесима у поку-
шају спречавања и прекидања етничких сукоба на подручју Балкана и 
на Кавказу. Идућа често навођена теза била је теза Самуела Хантинг-
тона о сукобу цивилизација, односно теза да је идеолошки сукоб су-
персила који је постојао за вријеме хладног рата сада замијењен циви-
лизацијским и религијским сукобом у којем постоји и наглашена ет-
ничка димензија.228

Трећи теоријски приступ повезао је етнички сукоб са ширењем 
глобализације, сводећи га на одбрамбени механизам против културо-
лошке унификације, или економске неједнакости између већине и ет-
ничке мањине, такође, узроковане глобализацијом.229 Ширење етнич-
ких сукоба утицало је на настанак низа теорија које требају објаснити 
њихов настанак, а које су се заснивале и на претходно наведеним по-
гледима. Премда се практично сви теоретичари слажу како је етничка 
хетерогеност најважнији услов за настанак етничког сукоба, мишље-
ња су подијељена о обрасцима који етничке неспоразуме претварају у 
насилни етнички сукоб, при чему већина теорија наглашава утицај 
ситуације, а не структуралне чиниоце. Једна група теорија усмјерена 
је на страх и  похлепу као узрок сукоба (страх заснован на угрожава-
њу физичког опстанка; похлепа као настојање успоставе контроле 
над оскудним ресурсима или настојање за постизањем контроле др-
жавног апарата). Друга група теорија као објашњење за избијање на-
силног етничког сукоба наводи реакцију мањинске етничке групе на 
различите облике неправде (дискриминација, неједнакост, репреси-
ја). Трећа група теорија избијање сукоба једноставно објашњава фи-
зичким чиниоцима који етничку групу наводе на сукоб (на примјер, 
повољна конфигурација терена која омогућава вођење герилског ра-
товања, слабост државног апарата која омогућава мобилизацију ет-
ничке групе, или материјална и финансијска подршка дијаспоре).

Проблем у изучавању етничких сукоба је и у чињеници да су мно-
га истраживања усмјерена према анализи видљивих емпиријских 
образаца и варијабли које се могу мјерити и упоређивати са каракте-

228 Huntington S., Th e Clash of Civilizations: Remaking of World Order, Touchstone, New 
York, 1996., pp. 145.

229 Telo M., „European Union and New Regionalism” Regional Actors and Global Gover-
nance in a  Post-hegemonic Era, Ashgate Aldershot, 2001., pp. 6-7.



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

222

ристикама земаља које могу погодовати појави грађанског рата или 
етничког сукоба, варијабле које утичу на дужину трајања сукоба, 
фактори који могу утицати на поновно избијање скоро завршеног су-
коба. Ова истраживања су открила важне обрасце који произлазе из 
емпиријски видљивих података, али на многа кључна  питања нису 
нађени одговори. Је ли динамика избијања и вођења сукоба једнака и 
за грађанске ратове и за етничке сукобе? Колико етничке напетости 
доприносе избијању грађанског рата?

Усредсређујући се на истраживање видљивих и емпиријски дока-
зивих чињеница заправо   је доводило до избјегавања другачијег ба-
вљења етничким сукобом, односно настојања проналажења узрока 
сукоба који се не могу објаснити искључиво емпиријским истражива-
њем. У овом контексту проблеми који су везани за етничке сукоба се 
или комплетно заобилазе или усмјеравају на проучавање етничког 
сукоба само на подручју поједине земље без покушаја корелације са 
етничким сукобима у другим дијеловима свијета. Стога се поставља 
питање, на шта треба обратити посебну пажњу приликом истражива-
ња етничких сукоба, односно, како избјећи замку лаког приступа 
овом питању? Одговор на ово питање је заправо логичан. Приликом 
проучавања проблема етничког сукоба, треба се усмјерити на оно 
што представља суштину тог етничког сукоба, односно на питање 
идентитета припадника сукобљених етничких група. Када се говори о 
проблематици етничких сукоба, треба јасно истакнути чињеницу да 
се говори о димензији и домету етничког идентитета у политици, те 
да етнички сукоб представља борбу између група са различитим ет-
ничким и политичким идентитетом у оквиру одређеног географског 
и историјског контекста. Синоним „етнички” не би требало повези-
вати са антрополошким разликама међу људима. Умјесто тога, у мно-
гим дефиницијама појам етничког односи се на дефинисање одређене 
групе која је заснована на заједничком идентитету њених чланова. То 
је видљиво у сљедећим дефиницијама етничких група230.

Тако нпр. Вебер, етничке групе дефинише као групе људи које ди-
јеле субјективно вјеровање у њихово заједничко поријекло због међу-
собне физичке сличности, сличности обичаја или обоје, или због сје-

230 О овоме више видјети у: Kanchan C., „What is Ethnic Identity and does it Mat-
ter”,  Annual Review of Political Scien-ce, vol. 9, Лондон, 2006., pp. 397-424.
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ћања на колонизацију или миграцију; ово вјеровање мора  бити ва-
жно за формирање групе. У складу са тиме, није важно постоји ли 
међу члановима групе објективно крвно сродство или не постоји. За 
Хоровитца етницитет и етничка група су засновани на миту о колек-
тивном насљеђу, које обично носи и особине за које се вјерује да су 
предодређене групи. За разлику од Вебера, по Феарону етничка група 
има слиједеће особине: чланство у групи је наследно (чланови су по-
томци претходних генерација), чланови су свјесни идентитета групе 
којој припадају, чланови дијеле заједничке културне особине, група 
има сјећања на првобитну државу, група има заједничку историју која 
је барем дјеломично заснована на чињеницама, не на миту. У литера-
тури се може наћи још дефиниција етничких група, по којима се оне 
дефинишу као група људи са митовима о заједничком поријеклу, ди-
јељеним историјским сјећањима, једним или више елемената зајед-
ничке културе, везу са државом, као и осјећајем солидарности.

На основу ових и других сличних дефиниција могу се навести 
сљедеће одреднице идентитета етничких група, језик, друштвени 
обичаји, историјско искуство, вјера, физички изглед, подручје преби-
валишта. Посматра ли се етнички сукоб као насилно сукобљавање 
између група које дијеле исту државу, али не и исти етнички иденти-
тет, онда је циљ тог етничког сукоба одбрана различитих идентитета 
група у сукобу. Дакле, као узрок етничких сукоба не могу се узети 
„древне мржње”, као ни економска неједнакост већинског становни-
штва према мањинској етничкој групи. То су само појавни облици 
основног узрока сукоба гдје је угрожавање идентитета одређене ет-
ничке групе кроз комбинацију притисака са глобалног и регионалног 
нивоа. Усредсређеност на питање идентитета отвара цијели низ пита-
ња и проблема на које тренутно нема одговора. Је ли идентитет поје-
дине етничке групе примордијалан, или он уопште нема историјску 
основу, већ зависи о околностима, теза о томе како је етнички чини-
лац дио идентитета одређене групе у оној мјери у којој доприноси 
члановима те групе у постизању сигурности, материјалног богатства 
или приступа политичкој моћи.231

231 Тако Британски политолог Бовден Џ. тврди како теорије које заступају мишље-
ње о примордијалним идентитетима као извору етничких сукоба и неизбјежно-
сти овакве врсте сукоба представљају мит. Према њему, етнички идентитети 
нису древни, већ се цјелокупни концепт етницитета јавља тек у задњих неколи-
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Доводе ли притисци које доноси глобализација и регионализаци-
ја (културна хомогенизација) у мањинским етничким групама које се 
осјећају угроженима таквим развојем догађаја до поновног јачања 
њиховог примордијалног идентитета и доводи ли то до  прерастања 
етничких несугласица у насилни етнички сукоб кроз покушај мањин-
ске етничке групе за задржавањем свог аутономног статуса, који може 
ићи и до тражења самосталности? Каква је природа везе између наци-
онализма и етничког сукоба? Је ли етнички сукоб уопште новина, и је 
ли истина да етнички сукоб изазива већи број жртава него ли конвен-
ционално ратовање?232 Овдје у центар пажње долази питање да ли је
етницитет заиста главни и примарни извор насилног етничког суко-
ба? Је ли угрожавање идентитета чланова етничке заједнице главни 
узрок сукоба, или су то материјални фактори или жеља за стјецањем 
власти од стране политичких елита? Још једно подручје које изискује 
научну елаборацију је и повезаност етницитета са религијом. Према 
многим анализама ова комбинација чинилаца је постала доминантни 
узрок „унутрашњих” ратова, односно грађанских ратова и етничких 
сукоба унутар једне земље. Од почетка осамдесетих година прошлог 
вијека растући захтјеви обесправљених етничких мањина, етно-на-
ционалиста, религиозних радикала и других мањинских група за ау-
тономијом, већим правима и у дијелом у приходу од искориштавања 
природних ресурса или постизањем потпуне независности, предста-
вљају најчешће узроке таквих сукоба.

Наведени примјери показују како у анализи етничког сукоба и 
његових узрока није довољно посматрати само ниво насиља у сукобу, 
на што се пажња обраћа у већини анализа, већ у сваком случају при-
марно треба усмјерити пажњу према субјектима сукоба, њиховој мо-
тивацији и чиниоцима који их упућују или у ескалацију која ће дове-
сти до избијања насилног сукоба, или у постизање компромиса који 

ко стотина година. Припадници одређене етничке групе не улазе у насилни ет-
нички сукоб због њиховог идентитета већ због манипулације од стране њихових 
елита које желе ојачати своју политичку моћ или стећи контролу над ресурси-
ма.  Напокон, Бовден наводи да сама присутност више етничких група не мора 
нужно довести до етничког сукоба; окидач који представља кључни чинилац у 
настанку етничког сукоба је врста односа међу тим етничким групама. Више 
видјети у: Bowden, J., „Th e Myth of Global Ethnic”, Confi ct Journal of Democracy, vol.
7, no. 4, 1996., pp. 3-14.

232 Sadowski Y., „Ethnic Confi ct ”, Foreign Policy, no.111, 1998., pp. 12-23.
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ће отворити врата мирном рјешењу сукоба. Ова питања показују и 
изузетну комплексност овог питања па се стога објашњавање етнич-
ког сукоба, његове динамике и његових посљедица не може свести на 
неко појединачно објашњење.233

Најједноставнији приступ проучавању етничког сукоба предста-
вља усмјеравање пажње на неке емпиријске факте који се као чинио-
ци могу видјети у цијелом низу етничких сукоба, тиме се заправо за-
немарује чињеница да је сваки етнички сукоб јединствен и да у обја-
шњавању његових узрока треба направити помак од чисто материјал-
них чинилаца према идентитету етничке заједнице и њеној улози у 
избијању и рјешавању етничких сукоба. Дакле, може се рећи како је 
кључно питање које се треба разјаснити у проучавању етничког суко-
ба улога етницитета и етничког идентитета у избијању и рјешавању 
ове врсте сукоба, односно представља ли он одлучујући фактор, само 
средство које политичке елите користе за мобилизацију маса ради 
остваривања неког њиховог интереса, или одговор укључује оба фак-
тора. У складу са овим погледима, одређене одговоре даје конструк-
тивизам као приступ проучавању међународних односа и међународ-
не безбједности.

Различити  приступи унутар конструктивизма усмјерени су из-
међу осталога на проучавање идентитета као фактора у социјалним 
интеракцијама које чине основу у дефинисању динамике међународ-
них односа. Једно од питања повезаних са проблемом етничких суко-
ба је повезаност глобализације и етничких сукоба. Глобализација се 
примарно повезује са њеном економском димензијом, односно, гру-
пом процеса који воде до интеграције економских активности које 
прелазе географске границе.234 Ово се често тумачи као историјска, а 
посебно се истиче технолошки фактор као битна одредница глобали-
зације. Међутим, културолошка димензија процеса глобализације је 
подручје које се све више разматра у повезивању глобализације и ет-
ничког сукоба. Тако теорије поклапања наводе како јачање глобалне 
интеграције робе и капитала прати ширење идеја и вриједности које 

233 Gurr T. R., Minorities at Risk, A Global View of Ethnopolitical Confi cts, United States 
Institute of Peace Press, 1993.

234 Више видјети у: Prakash A., and Hart J. A., Globalization and Governance, Routled-ge, 
London, 1999.
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улазе у друштвене системе који су до сада били релативно независни, 
те настоје довести до њихова уједначавања са другим системима.235 

Полазећи од ове тезе, разни теоретичари наводе како конверген-
ција вриједности између осталог доводи до наметања западних ври-
једности којима се дио свијета одупире. У различитим тумачењима 
наведени сукоб доводи до обнове примордијалних идентитета у ет-
ничким групама, а тиме и до насилних етничких сукоба. Наведена ло-
гика се налази у позадини Хантингтонове теорије о сукобу цивилиза-
ција, односно Капланових теза о древним сукобима који поновно из-
бијају на крају 20. вијека у неким дијеловима свијета. Оваква тумаче-
ња све више постају предметом академских дискусија широм свијета, 
али чињеница је да глобализација кроз велико повећање мобилности 
и брзине кретања робе и капитала изазване, између осталога техноло-
шким напретком постигнутим у 20. вијеку, доводи и до појаве нових 
наднационалних легитимних субјеката у међународном систему, гдје 
пословни субјекти попут мултинационалних корпорација, или транс-
националне институције цивилног друштва све више преузимају 
примат.

Истовремено, уз ове позитивне посљедице јавља се и негативна 
страна процеса глобализације, а то је заправо сукобљавање глобалног 
и регионалног односно, боље речено регионалних чинилаца, што за-
право треба да представља основу и за разумијевање етничког суко-
ба. Једна од посљедица глобализације је и јачање регионалне сарадње 
која доводи до  процеса политичког, економског и безбједносног ре-
гионализма, односно стварања различитих регионалних предака. 
Премда се процес регионализације најчешће веже примарно уз њего-
ву економску димензију, све више се истичу и политички те културо-
лошки аспекти регионализма. То је видљиво у дефиницијама које 
превазилазе регионално повезивање као дјеловање група земаља које 
су географски смјештене на истом подручју и усредсређене на одређе-
ну регију као политичку заједницу у којој чланице дијеле неке зајед-
ничке норме и вриједности. Стална интеракција држава, али и недр-
жавних субјеката у регији јача те вриједности и норме према ствара-
њу одређеног регионалног идентитета. Ово проширено  поимање ре-

235 Reich S., What is Globalization? Four Possible Answers,  Working Paper 261, Helen Kel-
log Institute for International Studies, 1998., pp.78.
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гионализма видљиво је у дефиницији регије као подручја у којему 
чланице до одређеног степена дијеле друштвене и културне вриједно-
сти, заједничке или сличне политичке ставове према другима, одре-
ђени степен политичке међузависности која се постиже кроз развој 
заједничких институција, те економска међузависност.236

Како се у контексту глобализације и регионализма јавља етнички 
сукоб? Из наведених размишљања о регионализму видљиво је да се 
кључни нагласак ставља на формирање идентитета, укључујући и 
припадност одређеној етничкој групи. Ови идентитети могу бити 
угрожени процесима глобализације и регионализације. Када се то 
пренесе на подручје етничког сукоба, узроци сукоба могу се тражити 
у угрожавању посебних идентитета унутар једне нације, односно су-
кобљавања идентитета који дијели већина становника са идентите-
том одређене мањинске етничке групе. Без обзира какво објашњење 
његових узрока одабрали, остаје чињеница како насилни етнички су-
коб остаје пријетња миру, стабилности и просперитету у многим ди-
јеловима свијета, те сходно томе и проблем за глобалну безбједност у 
21. вијеку.

Како етнички сукоб представља пријетњу не само за државе које 
су њиме захваћене, тако је пријетња и за сусједне државе гдје може 
доћи до прелијевања сукоба, (видјети дио о људским правима) он и 
даље остаје у центру пажње различитих субјеката међународне зајед-
нице, од глобалних сила, регионалних сила и других држава до међу-
народних институција, које често у појединим сукобима ове врсте 
имају и властити интерес. Такође, постхладноратовско искуство по-
казује како претпоставка према којој су етнички сукоби углавном 
унутрашње питање неке државе више није одржива. Могућност да 
етнички сукоб унутар једне државе буде детонатор који ће подстак-
нути ширење ових сукоба и на сусједне државе стално расте. Ова ди-
мензија присутна је у низу случајева, као нпр. страх који је био прису-
тан током НАТО интервенције на Косову да ће се сукоби проширити 
и на подручје Албаније и Македоније. Ова чињеница такође, показује 
растући утицај етничких сукоба на међународну безбједност.

236 Више о овом видјети у: Барић Р.,  Регионализам и регионална  сигурност у новом 
геополитичком поретку,  магистарски рад, Факултет политичких знаности, За-
греб, 2008.
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Етнички сукоби још ће дуго бити присутни на подручју међуна-
родне безбједности, али разумијевање процеса њиховог настанка, ра-
звојне динамике и посљедица омогућује у будућности знатно ефика-
сније дјеловање у њиховој раној превенцији и отклањању  посљедица.

5.3. Транснационализација криминала,
корупције и тероризма

Период развоја људске цивилизације од краја хладног рата довео 
је до еволуције једне нове структуре међународних односа, која је 
сама по себи у великој мјери „неконвенционална”. Данас су главне 
пријетње међународном миру и стабилности сасвим различите него у 
вријеме хладног рата, и оне се углавном састоје од оних елемената 
који би у претходној ери међународних односа били сматрани „кон-
венционалним”, мада алтернативним пријетњама заштити, одбрани и 
безбједности. Ове пријетње су „конвенционалне” само по критерију-
му оружја које се употребљава, али су алтернативне јер је на њих те-
шко одговорити класичним војним методама. Оне укључују етничко 
ратовање, спорове и конфликте између група унутар суверено уста-
новљених и признатих граница, територијалне и националне спорове 
независно од суверене међународне репрезентације и субјективитета, 
организовани криминал, тероризам, шверц људи, опасних супстан-
ци, оружја и дроге, организовано прање новца и финансијске малвер-
зације великих размјера које су усмјерене на то да дестабилизују тр-
жишта утврђених или новоформираних демократија.

Пошто је у вријеме „хладноратовске” конфронтације готово једи-
ни критеријум за разликовање пријетњи безбједности била природа 
оружја које оне укључују, и сам класични рат је могао бити конвенци-
оналан, уколико је вођен класичним оружјем, без употребе оружја за 
масовно уништавање, прије свега нуклеарног. Данашње разликовање 
између класичног и алтернативног модела сукоба и пријетњи безбјед-
ности, шире посматрано, заснива се на више различитих критерију-
ма, укључујући тип сукобљених актера, државу или различите недр-
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жавне актере, територијалну димензију, унутрашњи или спољашњи 
сукоб, правну природу сукоба, класични рат двије суверене државе са 
једне стране, или рат неформалних група против државе, са друге 
стране истог спектра. Стога је савремена слика појмова безбједности 
и не безбједности неупоредиво слојевитија и богатија од оне која је 
обиљежавала праксу, али и велики дио теорије, током „хладноратов-
ског” доба међународних односа. Наравно, не треба подсјећати да је 
период „хладног рата” великим дијелом одређивао и теоријско ми-
шљење о заштити, одбрани и безбједности. Другим ријечима речено, 
са растућом међународном интеграцијом кроз пораст мултилатера-
лизма у рјешавању међународних питања, те самим тим, кроз смањи-
вање вјероватноће избијања традиционалних ратова једне суверене 
државе против друге, порасла је пропорционална вјероватноћа да ће 
управо алтернативни сукоби у односу на традиционално ратовање 
суверених држава бити најчешћа пријетња безбједности.

Таквих етничких сукоба, унутрашњих немира, терористичких 
покрета и сличних пријетњи безбједности било је и у вријеме „хлад-
ног рата”, али су они били у сјенци пријетње од глобалне, а ипак одлу-
чујуће билатералне, све уништавајуће конфронтације суперсила. Не-
станком те пријетње, пажња теоретичара, али и практичара безбјед-
ности се усмјерила на остале сукобе, а истовремено је порастао и во-
лумен тих алтернативних сукоба, јер је један њихов дио био под кон-
тролом управо захваљујући равнотежи глобалних интереса суперси-
ла. Са урушавањем биполарног поретка, дошло је и до промјене 
структуре безбједности. Умјесто традиционалне пријетње свеуни-
штавајућим нуклеарним ратом између суперсила, дошло је до пара-
лелне ескалације регионалног ратовања кроз, углавном, етничке и 
територијалне ратове ниског интензитета, уз употребу конвенцио-
налног оружја, дуго трајање и без реалне пријетње глобалној безбјед-
ности. У бившим комунистичким земљама и дијеловима исламског 
свијета дошло је до појаве различитих форми екстремизма, што је, 
једним дијелом, допринијело невојним аспектима кризе безбједности 
у новијој структури међународних односа.

Најизраженије форме које је та пријетња унутрашњој безбједно-
сти попримила су организовани криминал и тероризам. Сама тема 
алтернативних пријетњи безбједности у цјелини је преширока да би 
се могла разматрати у једној књизи, па и у једном корпусу литературе. 



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

230

Стога је савремена литература еволуирала у правцу који релативно 
јасно раздваја пријетње безбједности са етничким коријеном, које се 
манифестују кроз етничко-еманципаторске покрете и развијају у по-
буне или грађанске ратове, са једне стране, и класично криминогене 
пријетње безбједности, од којих су далеко најзначајније данас пријет-
ње од тероризма и организованог криминала. У оквиру другог корпу-
са литературе, дошло је до даљег раздвајања, имајући у виду чињени-
цу да се тероризам наметнуо као политички и безбједносни феномен 
који се доминантно сагледава са тачке гледишта међународних одно-
са и теорије безбједности, док се организовани криминал сагледава са 
више криминолошки и социолошки информисане политичке тачке 
гледишта, мада и он има несумњиве међународне и политички реле-
вантне димензије и посљедице.

На први поглед, могло би се сматрати да све такозване „меке” 
пријетње безбједности за разлику од „тврдих”, или војних, не могу 
бити предмет истовјетног методолошког разматрања, јер су по својим 
манифестацијама изузетно дифузне. Примјера ради, основне карак-
теристике организованог криминала проистичу из унутрашње логи-
ке засноване на профиту, јер је организовани криминал у основи би-
знис вођен на криминализован начин. Корупција, друга, и можда су-
штински најкомплекснија пријетња „мекој” безбједности, представља 
у основи питање интегритета, те савршену подлогу за различите вр-
сте урушавања политичког и друштвеног система. Истовремено, те-
роризам најчешће нема никакве везе са профитном логиком, и обич-
но се ослања на корупцију само у минималној мјери, јер су терористи 
често первертовани „визионари”, који дјелују са визијом промијене 
свијета уз спремност на подношење жртве. Из унутрашњих разлика 
између различитих типова „меких” пријетњи безбједности происти-
чу и разлике у ефикасности у контролном приступу.

У борби против организованог криминала примјењује се, са једне 
стране, логика претпостављене „генералне превенције”, то јест при-
јетња казном која би требало да утиче на процјену рационалног акте-
ра тиме што ће повећати ризике бављења организованим кримина-
лом, уз претпоставку релативно ефикасног система откривања кри-
вичних дјела. Док са друге стране, у новије вријеме у контроли орга-
низованог криминала све се више примјењује и метод напада на ре-
сурсе, како оне који се користе за само чињење кривичног дјела, тако 
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и на тзв. криминалне профите, који се у неким земљама одузимају по 
критеријумима грађанског поступка, без потребе да се постигне пра-
воснажна кривична пресуда.

Борба против корупције подразумијева низ системских реформи 
од којих је најмање важно кривично гоњење, из простог разлога што 
је само један мали дио волумена корупције у сфери кривичних дијела, 
а вјероватно највећи дио у домену формално легалног поступања које 
није у јавном интересу, иако је у сфери овлашћења јавног службеника. 
Борба против тероризма не подлеже ни претпоставци о генералној 
превенцији, јер су терористи спремни на жртву, нити се пак може рје-
шавати било каквим реформама система. Стога је ријеч о различитим 
феноменима, у вези са тероризмом, који, осим тога што је пријетња 
унутрашњој, данас, по општем признању, представља и примарну 
пријетњу националној безбједности држава. Ипак, све неконвенцио-
налне или „меке” пријетње безбједности подлијежу извијесним уједи-
њујућим особинама. Њихови актери нису државе, него мање или 
више неформалне организације и групе.

Када је ријеч о организованом криминалу, починиоци поступају 
као нека врста пара предузећа, у којима може постојати виши или 
нижи степен хијерархијске организације, било да је ријеч о строгој 
хијерархијској структури или о неформалној мрежи. Када је ријеч о 
корупцији, починиоци могу бити појединци, или широке мреже које 
сежу високо у ешалоне државне хијерархије, у државама у којима по-
стоји тзв. системска корупција. Починиоци тероризма су групе које се 
специфично регрутују, обучавају и позиционирају у циљаним земља-
ма, са намјером да уз минимум информација и ресурса изврше акцију 
која ће произвести максимум ефеката. Заједничка карактеристика 
ових починилаца је да не спадају у државне актере, мада се и држава 
некада може бавити тероризмом, зато се у савременој литератури све 
чешће сусреће појам „државни тероризам”.

Друга карактеристика неконвенционалних пријетњи безбједно-
сти је да њихови актери настоје да успоставе неку врсту контроле над 
јавним институцијама како би дугорочно и ефективно могли наста-
вити своје активности. Организовани криминал се обично користи 
корупцијом, а терористи се могу користити етничком или религиј-
ском хомогенизацијом, радикализацијом становништва, или револу-
ционарним покретима да преузму контролу над појединим државама 
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или њиховим дијеловима. За све поменуте врсте починилаца каракте-
ристично је да се њихове активности могу значајно лакше и успје-
шније вршити путем легитимних институција. Националне и легалне 
комерцијалне банке омогућавају успјешно прање великих количина 
криминалног профита, утицај на државне институције које распола-
жу високим степеном дискреције омогућава ефектнију корупцију, а 
контрола над тајним службама и репресивним апаратом драстично 
повећава офанзивни потенцијал терористичких група.

Трећа уједињујућа карактеристика неконвенционалних пријет-
њи безбједности је чињеница да је идентитет њихових актера, који за 
разлику од идентитета сукобљених држава у „тврдим” сукобима, је 
флуидан и не увијек извјестан, јер је ријеч о групама које се окупљају 
по потреби, чији поједини чланови дјелују и независно, које често 
укључују легално регистроване фирме и припаднике државног апа-
рата, чак и служби безбједности, војске и полиције, па је стога сама 
идеја о некаквом стабилном „чланству” у организованој криминал-
ној групи, корупцијској мрежи или терористичкој групи врло често 
без реалне одреднице. Посљедица овакве природе актера је у чиње-
ници да се у борби против неконвенционалних пријетњи безбједно-
сти, посебно када је ријеч о тероризму, готово и не може правити 
разлика, иначе карактеристична за ратне сукобе, између учесника у 
сукобу и не-бораца.

Пошто је усвојени модел борбе против тероризма данас веома 
сличан моделу конвенционалног ратовања, ова карактеристика теро-
ризма је предмет етички врло значајних расправа. Међутим, имајући 
у виду чињеницу да се опсег феномена неконвенционалних пријетњи 
безбједности готово увијек третира концентрисањем на једну од при-
јетњи, уз претходно указивање на општи појам неконвенционалне 
безбједности и анализу најважнијих уједињујућих карактеристика, 
тај метод ће бити усвојен и у овом случају. Разлог лежи у чињеници да 
је, са једне стране, важно имати у виду битне елементе неконвенцио-
налних пријетњи безбједности као заједничког феномена, јер се оне 
често помињу заједнички у законским и политичким формулацијама 
стратегије обезбјеђивања безбједности грађана у новој политичкој 
демократској ери, која се посебно односи на категорију такозване „ху-
мане безбједности”, која је повезана са осјећајем грађана да су зашти-
ћени уз оптимум заштите њихових људских и грађанских права, док 
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са друге стране, детаљно разматрање сваког од типова неконвенцио-
налних пријетњи безбједности, јер је спектар метода које се, примјера 
ради, користе у борби против корупције, тероризма и организованог 
криминала толико обухватан да свака од три поменуте политике да-
нас заснива сопствену дисциплину у оквиру студија безбједности. 
Стога ће на наредним страницама књиге бити ријечи прије свега о 
тероризму као примарној, најагресивнијој неконвенционалној при-
јетњи безбједности, који је утолико занимљивији јер се државе, у од-
говору на њега, често ослањају управо на традиционалне конвенцио-
налне методе сукоба са другим државама, у недостатку одговарајућих 
контура стварног непријатеља и расположивих средстава за селек-
тивно дјеловање против њега. У расправи која слиједи, наравно, биће 
указано и на неке најосновније паралеле са осталим неконвенционал-
ним пријетњама безбједности тамо гдје је то битно за разумијевање 
важних димензија самог тероризма.

У посљедње вријеме постајемо свједоци да до изражаја долази 
веза између тероризма и организованог криминала. Та веза, добија 
значајну научну пажњу и често се приказује као нова и повећана при-
јетња безбједности, настала услед брзог развоја у протеклој деценији. 
Новонастале околности, као и свакодневни примјери дјеловања орга-
низованих криминалних и терористичких група и појединаца, поче-
ли су да усађују страх да веза организованог криминалитета и теро-
ризма може прерасти у озбиљну и реалну пријетњу безбједности сва-
ке државе. Неки теоретичари ипак сматрају да је овај страх претјеран. 
Други тврде да је ова пријетња веома стварна, заснована на примјери-
ма привремене али веома опасне везе између наоружаних терори-
стичких група и трговаца дрогом. Опасност од ових пријетњи је реал-
на, јер недвосмислено постоје бројне потенцијалне додирне тачке 
пресјецања између ових група и велики број активности у које исто-
времено могу бити укључене организоване криминалне и терори-
стичке групе. Постоје такође неке сличности у коришћењу одређених 
метода, што асоцира на могућност нових начина сарадње између ове 
двије групе, при чему је искључена могућност да ове групе нестану.237

237 Shelley L., Picarelli, J., „Police Practice and Research 3”, Methods Not Motives: Implica-
tions of the Convergence of International Organized Crime and Terrorism; 2002., pp. 
305-318.
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Наведено јасно указује на то да тероризам и организовани крими-
нал не можемо посматрати одвојено, као двије независне појаве, већ 
напротив, нужно је сагледавање њихове интеракције. Посматрање те-
роризма и организованог криминала као облика криминалитета и 
облика угрожавања безбједности државе условљено је, услед проми-
јењених трендова, измијењеним схватањима тероризма и организо-
ваног криминала, тенденција и кретања тероризма и организованог 
криминала у условима глобалних друштвених промјена које каракте-
ришу друштвене и политичке односе у савременом свијету.238 Поједи-
ни савремени међународни ауторитети посебно указују на повеза-
ност тероризма и организованог криминала.

Међународна конвенција о сузбијању финансирања тероризма239

усвојена 9. децембра 1999. године у Њујорку уређује спречавање и от-
кривање прања новца у вези са тероризмом. Овом Конвенцијом пред-
виђена је обавезна инкриминација финансирања тероризма, чиме се 
по први пут промовише нови приступ у супротстављању тероризму 
на глобалном плану рушењем економских полуга моћи терористич-
ких организација. У члану 8. Конвенције предвиђено је обавезно оду-
зимање средстава која су била употребљена или намијењена изврше-
њу кривичног дјела финансирања тероризма, или која представљају 
имовинску корист стечену извршењем таквог дјела. Такође, у септем-
бру 2001. године, Савјет безбједности Уједињених нација усвојио је 
резолуцију која је нагласила забринутост због ''...блиских веза између 
међународног тероризма и транснационалног организованог крими-
налитета, дрога, прања новца, илегалне трговине оружјем, илегалног 
кретања нуклеарних, биолошких и других потенцијално смртоно-
сних материјала... ''240 и којом се захтијева спровођење мјера од стране 
држава чланица које омогућују блокирање и замрзавање новчаних 
средстава и имовине терориста. Недуго послије тога Група 8 је пре-
дложила препоруке о транснационалном криминалитету, при чему је 
скренула пажњу на проблем терористичких организација које подр-
жавају своје активности кроз везе са другим облицима криминалите-

238 Шикман, М., Тероризам, Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2009., 
стр. 49.

239 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted 
bythe General Assembly of the United Nations on 9 December 1999.

240 United Nations Security Council resolution 1373 2001., part 4.
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та, а посебно везе између међународног тероризма и организованих 
криминалних активности, посебно прања новца, илегалне трговине 
дрогама, илегалних миграција, нелегалне трговине оружјем.241

Tранснационални криминалци и терористи у вршењу својих актив-
ности (организованих криминалних или терористичких) све више 
употребљавају савремене информатичке технологије. То доводи до 
високог нивоа специјализације унутар криминалних или терори-
стичких организација, које карактерише посебно специјализација у 
техничким и информатичким областима. Могућности информатич-
ких технологија усмјерене су не само на вршење криминалне или те-
рористичке дјелатности, већ и на модерније организовање криминал-
них и терористичких група, што се огледа у новом приступу, тј. мре-
жном организовању криминалних и терористичких организација.

Тако за разлику од традиционалних криминалних организација 
мафијашког типа, строго хијерархијски устројених терористичких 
организација, нове савремене криминалне или терористичке органи-
зације удружују се у криминалне или терористичке мреже, које ка-
рактерише велика флексибилност и висока мобилност. На темељу 
тога, повећана је терористичка и транснационална криминална ак-
тивност која има глобалне размјере, јер омогућава брзо дјеловање 
криминалних и терористичких организација широм свијета.242 Тако-
ђе, транснационални организовани криминалитет и савремени теро-
ризам карактерише и велика финансијска моћ криминалних и теро-
ристичких организација стечена вршењем различитих кривичних 
дјела која спадају у домен транснационалног организованог кримина-
литета. Исто тако, карактерише их умјешно коришћење државних 
службеника који су склони корупцији, и повезаност са носиоцима 
истовјетних и сличних дјелатности изван матичне земље. Управо на-
ведене карактеристике су заједничке и за организовани криминал и 
за тероризам и оне представљају њихове битне одреднице.

Модели проучавања повезаности организованог криминала и те-
роризма крећу се у распону од једноставних облика па до успоставља-

241 G8 Ministers of Justice and Interior, G8 Recommendations on Transnational Crime, 
Mont Tremblant, 2002., pp.157.

242 Selley L., Organized Crime, Terrorism and Cybercrime, Security Sector Reform: Institu-
tions, Society and Good Governance; Alan Bryden/Philipp Fluri (eds.) Nomos Verlags-
gesellschaft  Baden-Baden, 2003., pp.76.
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ња сложених облика повезаности, које карактерише висок степен ме-
ђузависности. Тако су Бовенкерк и Чарк сугерисали да се везе између 
организованог криминала и тероризма могу манифестовати у обли-
ку: удружења (алијанса, братство, картел, коалиција, партнерство, 
синдикат, спајање синдиката), савеза (припадност, везе, конзорцијум, 
пакт, однос), сарадње (помоћ, координација, заједничке акције, уза-
јамна подршка), симбиозе (најчешће обострано корисно удружење 
два различита организама), конвергенције (приближавајући се једно 
другоме, крећу се ка истој тачки или мјесту) и метаморфозе (промје-((
не облика, промјена карактера и самим тим: kross-over трансформа-
ције из једног у друго).243 Указујући на то да веза између организова-
ног криминала и тероризма није посебно нова, многи аналитичари су 
посветили пажњу тачкама контакта између ових различитих форми 
илегалних активности.

Неки аутори су чак спремни да то закључе због тога што је теро-
ризам спонзорисан од стране државе смањен у посљедњим годинама, 
и због тога те групе морају да се окрену криминалу да би себе финан-
сирале. Криминал је постао неопходан терористичким групама које 
немају других извора финансирања.244 Шели и Пикарели сличне при-
ступе описују фразом ''начини, а не мотиви'', указујући на то да су 
начини извршења слични или исти, а да се мотиви разилазе, при чему 
у својим истраживањима показују да то није увијек случај, јер узајам-
но дејство организованог криминала и тероризма је све дубље, а ли-
нија раздвајања више није тако јасна,245 тако да данас, традиционална 
разлика између криминалаца и терориста сваким даном све више иш-
чезава.

Криминалци у појединим случајевима прибјегавају политичком 
насиљу да би заплашили владине службенике, а терористи прибјега-
вају методама организованог криминалитета како би стекли про-

243 Bovenkerk F., and Chakra B.A., „Forum on Crime and Society, Vol. 4, Numbers 1 and 
2”, Terrorism and Organized Crime, 2004., pp. 3-17.

244 О овоме детаљније видјети у:Bantekas, I., „Th e International Law of Terrorist Fi-
nancing „Th e AmericanJournal of International Law, Vol. 97, No. 2, April, 2003., pp. 
315-333.

245 Shelley L. and Picarelli J., „Police Practice and Research 3, Methods Not Motives”, Im-
plications of the Convergence of International Organized Crime and Terrorism, 2002., 
pp.305-318.
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фит.246 Сходно наведеном, јасно је да тероризам и организовани кри-
минал првенствено добијају транснационални карактер, одликује их 
висок степен организованости и конспиративности, те планско, сми-
шљено, организовано и дуготрајно поступање. На најједноставнијем 
нивоу је презасићеност примјера криминалних организација које су 
користиле терористичке тактике за своје будуће циљеве (нпр., како 
би се дестабилизовало италијанско друштво, од стране сицилијанске 
мафије кориштено је стављање бомбе под аутомобил и киднаповање, 
док је руска мафија прибјегавала сличним врстама активности).

Друга форма повезаности постоји у смислу заједничких интереса 
који доводе до кооперације. Криминалне банде, са својим улазима у 
мрежу и локалним контактима, могу да понуде низ недопуштених 
услуга терористичким групама, од транзита осјетљивих материјала 
до набавке оружја. У неким дијеловима свијета, терористичке орга-
низације су познате по стварању профита директно обављањем про-
мета дроге (нпр. организације попут Револуционарне оружане снаге 
Колумбије, Тамилски тигрови Шри Ланке и Сандеро Луминоса у Пе-
руу користиле су своју контролу територије како би заштитиле про-
мет дроге и користиле то као извор прихода). Трећа форма повезано-
сти је ка „пропалим Државама”. Постоји вјеровање по коме тероризам 
и организовани криминал цвјетају у истим окружењима, односно на 
просторима гдје влада неред и одсуство владавине права и државне 
контроле. Овакве заједнице су окарактерисане високим нивоом наси-
ља, корупције и потенцијалних субверзија државних структура за-
брањеним активностима. Терористичке и криминалне групе могу да 
бораве на овим територијама и користе их као сигурне локације са 
којих спроводе своје активности.

Једна од веома битних додирних тачка организованог криминала 
и тероризма огледа се у финансирању терористичких активности. 
Наиме, извођење терористичких аката условљено је постојањем и ко-
ришћењем одређених извора финансирања. Као најчешћи извор фи-
нансирања терористичких активности терористичких организација 

246 Примјери за то су бројни, попут атентата на судије које су судиле припадницима 
„Картела Меделин” и сицилијанске мафије. Супротно томе, „Блистави пут” у 
Перуу профитирао је штитећи узгајиваче и пошиљаоце дроге од владиних снага, 
а Војска Шана из Бурме је током година прерасла из револуционарне организа-
ције у нешто више од групе препродаваца дроге.
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јављају се: криминална активност, наклоњене државе, наклоњени по-
јединци и организације, помоћ других терористичких организација, 
односно комбинација наведених извора финансирања. Да би се обез-
биједили адекватни извори финансирања терористичких акција, те-
рористичке организације прибјегавају различитим формама испоља-
вања организованог криминала, а нарочито оним облицима органи-
зованог криминала који доноси највише профита. Неки од најстабил-
нијих извора финансирања терористичких организација, које при-
мјењује већина терористичких организација, је илегална трговина 
опојним дрогама која доноси огромну количину новца која се у про-
сјеку на годишњем нивоу креће око 322 милијарде долара. Послије 
илегалне трговине опојним дрогама најуноснији посао за разне орга-
низоване криминалне активности је проституција која годишње у 
просјеку донесе 186 милијарди долара новца. Послије трговине опој-
ним дрогама, бављења проституцијом, трговина наоружањем постаје 
један од значајнијих извора прихода организованих криминалних 
група у свијету. Од те зараде њихови буџети постају богатији близу 
милијарде долара сваке године. Међутим, оно што забрињава све оне 
који покушавају да спријече пролиферацију нуклеарног наоружања, 
на свјетском нивоу јесте све већи проценат зараде од шверца опасних 
материја које садрже нуклеарни отпад. Годишњи просјек зараде од 
ове активности је око 100 милиона долара.

Знатно финансирање терористичких организација остварује се и 
трговином људским бићима, као и организованом проституцијом, те 
извршеним отмицама познатих личности за које се тражи откупнина. 
Тако ако погледамо статистичке податке од 2008. године па до 2014. 
године разне терористичке организације у свијету а посебно Ал Каи-
да Al Qeda зарадиле су преко 120 милиона долара на име отмица гра-
ђана (становника) појединих западних земаља од којих касније траже 
откупнину за исте. У последње вријеме све више расте илегална трго-
вина нуклеарним материјалима, радиоактивним отпадом, хемијским 
и биолошким агенсима и другим опасним материјалима јер терори-
стичке организације показују заинтересованост за набавку оружја за 
масовно уништење. Такође, евидентни су разни облици финансијских 
превара, као што је прање новца, сива економија и друге финансијске 
малверзације путем којих терористичке организације обезбјеђују 
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одређене изворе финансирања. Поред наведених облика организова-
ног криминала, терористичке организације предузимају оружана ра-
збојништва у банкама, уцјене, изнуде, рекетирања, итд.. а све у циљу 
прибављања што веће финансијске подршке будућим својим деструк-
тивним активностима по цијело човјечанство.

Терористичке организације користе различите методе за преба-
цивање новца који се користи за финансирање терористичких орга-
низација. Два су примарна метода које терористичке организације 
користе за пребацивање новца: физички трансфер новца и коришће-
ње финансијских институција. Физички трансфер новца подразуми-
јева пребацивање новца физичким кретањем (ношењем) новца од 
стране људи. Физички трансфер новца терористичке организације 
врше курирском везом, коришћењем различитих врста превозних 
средстава (аутомобил, авион, брод, воз, итд.). Овом методом преба-
цивања новца терористичке организације остварују потпуну контро-
лу трансфера новца, не остављају никакве документоване трагове, 
док с друге стране овај начин захтијева већи број људи који је укљу-
чен у операцију физичког трансфера новца, одређену опрему, итд. 
Поред наведеног метода, терористичке организације за пренос новца 
користе услуге комерцијалних финансијских институција као што су 
банке, брокерске фирме, кредитне уније, казина, осигуравајућа пре-
дузећа, добротворне организације, невладине организације, итд. На 
овај начин терористичке организације могу да пребацују велике суме 
новца у релативно кратком временском размаку, на изузетно удаље-
ним локацијама, што представља битан фактор за одабир финансиј-
ских институција за трансфер новца.

Примјетно је да терористичке организације користе нове методе 
у трансферу новца за финансирање терористичких активности. Ку-
мулативни ефекти деструктивног дјеловања организованог кримина-
ла и тероризма, подржаних од стране других облика угрожавања 
(укључујући и други облике криминалитета), свакако да вишеструко 
превазилазе појединачне деструктивне ефекте сваке од наведених по-
јава угрожавања безбједности. Наведеном у прилог иде и чињеница 
да организовани криминал и тероризам постају неформални центри 
финансијске и политичке моћи, који злоупотребљавајући званично 
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дјеловање легалних политичких организација, уз систематску коруп-
цију, теже да прерасту у међународне центре моћи.247

Наведена, кратка анализа односа организованог криминала и те-
роризма указује на повезаност те двије друштвено негативне појаве. 
Међутим, битно је навести кључну разлику између организованог 
криминала и тероризма, која се огледа у крајњим циљевима. Наиме, 
опште је познато да се терористичким актом желе остварити одређе-
ни политички циљеви. Лепеза политичких циљева који се желе оства-
рити тероризмом је широка, и захтијева сагледавање свих аспеката 
који терористичком акту дају елеменат политичности. Најчешће се 
ради о неусклађености политичких циљева и средстава за њихово 
остваривање, што значи да се политички циљеви настоје остварити 
на недозвољен и друштвеним нормама неприхватљив начин. За ра-
злику од тероризма, основни циљ организованог криминала има еко-
номску димензију, односно остваривање и увећавање профита, бога-
ћење и јачање економске моћи организованих криминалних група.

Програмска платформа организованог криминала уопште, а са-
мим тим и транснационалног организованог криминала, јесте прете-
жно усмјерена на остваривање профита, економског монопола и еко-
номске моћи, уз минималне ризике, као и накнадну легализацију сте-
ченог профита. Ово су приоритетни циљеви организованог кримина-
литета, те је организована криминална дјелатност усмјерена у том 
правцу, док се остали циљеви (нпр. политичка моћ) јављају као спо-
редни циљеви и пропратни ефекти организованог криминала.248

Остваривање профита представља полазни циљ криминалне органи-
зације, који касније прераста у увећавање тог профита.

Привидно различити, а у суштини готово подударни циљеви ор-
ганизованих криминалаца и терориста доводе до тога да су њихове 
стратегије и тактике против примарне жртве (државе) офанзивне, из-
нурујуће и подмукле, односно скоро потпуно идентичне. Имајући у 
виду да је циљ терориста политички, а циљ организованих кримина-
лаца материјална корист или моћ, искрсава питање: шта пресудно 
утиче на често зближавање њихових различитих циљева, а тиме до-

247 Мијалковић С. и Ђиновић Р., „Симбиоза организованог криминала, тероризма и 
политике на Косову и Метохији као изазов и претња националној и регионалној 
безбједности” Космет – Гордијев чвор, Институт за упоредно право, Београд, 
2008., стр. 176-192.

248 Шикман М., исто, стр. 51.
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води и до договорног дјеловања? Одговор који слиједи указује на нај-
значајније аспекте корелације између терориста и организованих 
криминалаца.249

Организовани криминалци не објелодањују свој циљ, а поготово 
не показују јавно своје политичке амбиције. Међутим, цјелокупна 
њихова дјелатност је вишеструко испреплетана са политиком при-
марне жртве. По сриједи је то да се организовани криминалци задо-
вољавају тајним корумпирањем службених лица, посебно политича-
ра, и њиховим специфичним ангажовањем одржавају и шире своје 
„послове”. Корумпирана лица из система политичке власти својим 
аморалним и противзаконитим активностима наносе огромну штету 
матичној држави, која се открива углавном са великим закашњењем. 
Дуготрајно функционисање неког мјешовитог организованог крими-
налног колективитета (чине га приватна и службена лица) резултира 
остваривањем огромне финансијске добити или моћи, која почиње да 
„нагриза” неполитичност или не идеологичност вођа организованих 
криминалаца, односно трансформише је у екстремну политичност. 
То се догађа у случајевима када криминалне елите у примарној жртви 
досегну ниво боље организованости и функционалности од постоје-
ћих власти. Њихову „паралелну власт” чине корумпирани владини 
службеници и она управља легалном и илегалном привредом и поли-
тиком. Наравно, њихова илегална привреда је профитабилнија, јер 
није подложна опорезивању, а губитници су држава и њени грађани. 
Једини добитници су приватни организовани криминалци и корум-
пирани чланови система политичке власти.

Организовани криминални и терористички колективитети пред-
стављају тајно злочиначко удружење више лица која су вољно при-
стала да плански и систематски чине кривична дјела против витал-
них вриједности одређене државе ради остваривања свог циља. Тај 
циљ за терористе представља незаконито (насилно) свргавање посто-
јећег система политичке власти или разбијање територијалног инте-
гритета државе. Терористи саопштавају свој политички циљ и углав-
ном образлажу своје противзаконито дјеловање тиме да је „изнуђе-
но”. То, поред осталог, чине да добију подршку појединих циљних 
група за свој политички циљ и покажу одлучност у погледу његовог 
249 Мијалковски М., Тероризам и организовани криминал, Факултет безбедности, 

Београд, 2010., стр. 134.
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остваривања. Дакле, терористе карактерише употреба физичког на-
сиља у политичке сврхе и они то јавно саопштавају. Уколико проције-
не да на њихово насилно дјеловање може позитивно утицати неки 
облик организованог криминала, упуштају се у успостављање „по-
словних” односа са његовим носиоцима или га спроводе сами.

Евидентно је да организовани криминал чијим актерима полазни 
и основни мотив представља материјална корист, а након њеног сти-
цања неминовно поприма обиљежја и политичке моћи, у одређеним 
околностима може да се трансформише у тероризам или терор. У нај-
сажетијем смислу посматрано, организовани криминал као облик 
угрожавања безбједности државе може представљати и узрок терори-
зма, без обзира на то што организованим криминалцима нису свој-
ствена идеолошка обиљежја и политички циљ. Осим размотреног ау-
тентичног могућег модела трансформације организованог криминала 
у тероризам, регистровани су многи случајеви сарадње организова-
них криминалаца и терориста без преплитања њихових циљева и 
стратегија. Такође, треба имати у виду да тероризам, као специфично 
насиље у политичке сврхе, истовремено представља специфичну кри-
миналну дјелатност, те да су корелативне везе између организованих 
криминалаца и терориста бесконачне.

На сложеност тероризма као савремене безбједносне појаве у до-
број мјери утичу и узроци и услови његовог настанка. Његова мулти-
каузална природа не ријетко се аргументује тзв. објективним и су-
бјективним теризмогеним факторима. Међу тзв. Објективним факто-
рима настанка и развоја тероризма, најчешће доминирају извјесне 
амбијенталне противрjечности и проблеми који угрожавају безбјед-
ност појединаца или друштвених група, онемогућавајући им задово-
љење фундаменталних људских потреба као што су: непоштовање 
савремених демократских тековина, терор политичке власти над на-
родом или мањинама, криза политичких економских и социјалних 
институција, немогућност несметаног испољавања етничких, вјер-
ских и расних обиљежја, предоминација и угњетавање, сепаратистич-
ке тежње група, хегемонистичке претензије групе на територију друге 
државе, сиромаштво, дискриминација по разним основама, израже-
ни национал-шовинизам и вјерски фанатизам, спорови око граница 
и државне територије итд.
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Субјективни фактори су екстремистичка убјеђења да се постојећи 
објективни проблеми могу ријешити искључиво примјеном насиља, 
тј. да се добије оно што је неправедно ускраћено, као што је. земља, 
слобода, људска права, равноправност, односно, да се поново успо-
стави идентитет, статус или легитимитет посебно тамо гдје су угро-
жени или изгубљени, да се заштите живот, част, углед и опстанак тамо 
гдје су угрожени или лоше третирани, да се врате права, привилегије 
и вриједности тамо гдје су одузети итд. На графикону испод можемо 
видјети упоредан број терористичких аката који су се десили у свије-
ту, а који су били инспирисани једним од горе споменутих објектив-
них и субјективних фактора.

Графикон 1. Број реализованих терористичких напада по
годинама у последњих двадесет догина XX вијека250

На основу наведеног графикона видимо да је број терористичких 
напада био управо на врхунцу бројности када је услиједила глобали-
зација средином осамдесетих година прошлог вијека, када се процес 
глобализације увелико раширио и директно доприносио појави нега-
тивних трендова и других субверзивних радњи које су на директан 
или индиректан начин утицале на укупан развој друштва у цјелини.

Етиолошке факторе савременог тероризма немогуће је одвојити 
од циљева терориста. Примарни циљ терориста је остваривање про-
кламованих интереса и вриједности расположивим средствима. Се-
250 Преузето са сајта US DEPARTMENT of STATE. Сајт посјећен 09.03.2015. године у 

22.40 часова.
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кундарни циљеви су промовисање прокламованих вриједности у зе-
мљи и иностранству, враћање заслуженог престижа, стварање бољих 
животних прилика, обезбијеђивање савезника и пријатеља, прогре-
сивно слабљење противника итд. Најзад, коначни циљеви су пуно са-
моодређивање и међународно признавање статуса.251 Свакако, овдје
је ријеч само о доминирајућим етиолошким факторима савременог 
тероризма. Осим ових, бројне појаве, догађаји, стања и процеси из 
живота појединца, државе, као и међународне заједнице доприносе 
развоју тероризма.

Савремени тероризам је злочин мулти-каузалне природе, јер га 
узрокују и условљавају бројни субјективно - објективни теризмогени 
фактори. Његова феноменологија је мултиманифестна, јер је мулти-
варијантност појавних облика тероризма „ограничена маштом теро-
риста.”252 Одликује га употреба насиља, и то физичког кроз употребу 
физичке снаге, ватреног оружја, експлозивних направа, отрова, ради-
оактивних материја и сл., а не ријетко и разних облика менталне ма-
нипулације индоктринације, према јавности, али и према жртвама 
отмица које су се после „испирања мозга” придружиле терористич-
ким организацијама. Жртве тероризма су разноврсне, од оних које су 
уплетене у политичко-идеолошки проблем, до оних које са тим нема-
ју никакве везе (недужни грађани као деперсонализација државе).

За тероризам као појаву од пресудног значаја је ефекат изненађе-
ња, чак и када се терористички напади очекују, избор мете, времена, 
мјеста и начина напада изненађују државу, домаћу и међународну јав-
ност, чиме се ствара неизвјесност, несигурност, паника и страх да је 
свако потенцијална жртва, што представља један од најважнијих ци-
љева тероризма. Кроз идеолошко-политичку мотивисаност терори-
зма, остваривање вјерских, расних, социјалних или других циљева на 
крају доводи до тога да они постају велики политички проблеми. Те-
рористичким актом се преноси извјесна порука, тј. прокламују се 
одређени циљеви и интереси и упозорава на посљедице у случају њи-
ховог неиспуњења. Тиме се мобилише јавност, ствара јавно мнијење и 
реафирмише нарушено достојанство извијесних друштвених група. 
„Одјек” поруке је већи уколико је ријеч о „важној жртви” као нпр. 
251 Whittaker D. A., Terrorists and Terrorism in the Contemprorary World, Routledge,

London, 2004., pp. 51-52.
252 Whittaker D. A., исто, стр. 54.
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политичар, бизнисмен, функционер међународне организације, за-
тим уколико је дјело извршено на локацији од нарочитог значаја, ам-
басада, зграда владе или међународне организације, пловило или ва-
здухоплов у међународном саобраћају, ако је терористички чин спек-
такуларнији итд. На графикону број 2. приказани су терористички 
акти који су предузимани против „важнијих жртава”.

На основу тога можемо да видимо да су напади усмјерени према 
привреди и привредним капацитетима били најбројнији, односно да су 
привредни капацитети једне државе први на мети терористичких на-
пада, јер се управо изазивањем штете на истим постижу жељени циље-
ви терориста. Наравно послије привредних капацитета, долазе напади 
на дипломатска представништва (амбасаде), узимање талаца, напади 
на владине званичнике, војску, као и све друге веома значајне мете које 
могу послужити као добар циљ за остваривање прокламованих циљева 
терориста или њихових организација. На графикону су приказани број 
остварених напада у посљедњих 5 година двадесетог вијека.

Графикон 2. Број изведених терористичких напада у посљедњих 
5 годинапрема друштвеним секторима253

Међутим, терористички акт најчешће одликује симболичност, 
тиме што се нападом на непосредне жртве симболизује напад на 
стварну мету политичког насиља, односно, државу. Осим тога, жртве 

253 Преузето са сајта US DEPARTMENT of STATE. Сајт посјећен 09.03.2016. године у 
22.40 часова.
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се доживљавају и као „ствар”, у случајевима отмица када су у току 
преговора са државом „предмет размјене” за политичке уступке, за 
новац или превозно средство, за пуштање на слободу политичких за-
твореника, тзв. терориста ослободилаца, ради освете, тзв. Тероризма 
не би ни било без очекиваних ефеката и реакција „менталне агресије” 
продуковањем панике, страха и других психичких реакција власти, 
домаће и стране јавности, те реакција медија који их „рекламирају и 
промовишу”, реакција државе која их осуђује, попушта им или води 
бескомпромисну политику, реакција грађана који осуђују или подр-
жавају државно руководство, реакција других држава и међународ-
них субјеката итд.

Осим наведеног, савремени тероризам одликују и систематич-
ност. тј. циљно, планирано и организовано дјеловање, затим, немо-
ралност и противзаконитост, економичност у постизању циљева, 
разноврсност објеката напада итд. У теорији безбједносних наука, те 
у дефендологији као науци о заштити, одбрани и безбједности се, као 
одреднице савременог тероризма, по којима се он разликује од тради-
ционалног, могу издвојити сљедеће карактеристике: глобалност, ле-
талност, (промјена тактике којом се некада тежило узнемиравању јав-
ности импресивним жестоким акцијама, новом тактиком убијања 
што већег броја цивила и застрашивања што већег броја људи), знат-
но већа координисаност терориста и већи обим насиља, такође, бри-
шу се класичне границе између тероризма и објављеног рата међу др-
жавама, употреба најразвијеније технологије и усмјереност ка уни-
штавању тих технологија које по њима угрожава „свету традицију”.

То уништавање организују транснационалне завјереничке мреже, 
а спроводе га фанатични екстремисти жељни што већег уништавања, 
испољавајући при томе велику мржњу према мети дјеловања. Овдје је 
веома битно нагласити и то да савремени тероризам битно мијења 
своје карактеристике, те да све мање подсјећа на тероризам прошлога 
вијека, односно, све је већи број терористичких организација и поје-
динаца – терориста чији су акти све учесталији уз све масовније жр-
тве и све већу материјалну штету. Наравно уз овакав опсег дјеловања 
њихови циљеви постају све радикалнији, попут распада држава или 
уништења цијелих друштвених (етничких, вјерских, расних, социјал-
них...) група, уз то све су већи напори терористичких организација да
дођу у посјед оружја за масовно уништавање, због чега је оправдан и 
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све већи страх од њихове употребе. Све више терористичких акција 
има међународне димензије, а напади постају све организованији и 
спектакуларнији.

Савремени тероризам се манифестује терористичким актима 
који се најчешће реализују као: оружани напади на објекте и лица, 
подметање и активирање експлозивних направа, изазивање пожара, 
употреба отрова, штетних гасова, хемијских или других опасних ма-
терија отмица лица, возила, бродова или ваздухоплова, те узимање 
талаца и киднаповање, слање, „писма - бомби”, употреба „аутомобила 
- бомби”, „живих бомби”; пријетње терористичким нападом, лажне 
дојаве и узбуне и слично.

Без намјере детаљнијег елаборисања, поменућемо само традици-
оналне, добро познате класификације тероризма, и то према: гео-
графском нивоу припреме и извођења напада, на унутрашњи терори-
зам и тероризам међународног значаја (транснационални – терори-
зам недржавних актера и међудржавни – који изводе државе); избору 
објекта напада, на селективни, неселективни (случајни) и типски; 
обиму мете напада, на индивидуални, групни и масовни; извођачу те-
рористичког акта, на појединачни и групни; могућностима разрјеша-
вања конфликтне ситуације између терориста и оног против кога су 
напади уперени, на заустављив и незаустављив; личном односу изво-
ђача терористичког акта према тероризму, на непосредни и наручени 
(плаћенички); гео-простору терористичког дјеловања, на урбани и 
рурални; корелацији активних и пасивних субјеката терористичког 
напада, на тероризам: државе против државе, државе против недр-
жавног субјекта, недржавног субјекта против државе и недржавног 
субјекта против недржавних субјеката; мотивима, на националистич-
ки, сепаратистички, религиозни, превратнички и емигрантски; одно-
су терориста према владајућем режиму, на антидржавни и подржава-
ни; посљедицама које производи по животну средину, на еколошки и 
остали тероризам; политичкој оријентацији терориста, на револуци-
онарни (лијеви, љевичарски, црвени) и реакционарни (десни, црни, 
бијели) и остале подјеле (вигилантистички, агитациони, демонстра-
тивни, „евро - тероризам”, телефонски тероризам и сл.).

За разлику од „класичних” (традиционалних, старомодних) теро-
риста који су примарно заинтересовани да одузму што више невиних 
живота или да ударе на симболе савремене демократске државе, „ра-
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ционални/калкулишући” терористи теже да причине што већу еко-
номску штету и угрозе квалитет живота, настојећи да поштеде људске 
животе. Такав је тзв. енергетски тероризам против националних и 
међународних економско-енергетских система, који постаје „моћно 
економско и политичко оружје.”254 Обзиром на личну безбједност и
тактику извођача терористичког напада, тероризам може да се подје-
ли на тзв. промишљени (који изводе терористи који не желе да буду 
ухваћени нити убијени) и самоубилачки тероризам (који изводе по-
литички, вјерски, националистички и други фанатици, користећи 
конвенционалне или импровизоване експлозивне направе, не маре-
ћи за свој живот). Умјерену тактику користи тзв. активни стријелац 
који, користећи ватрено, рјеђе хладно оружје или оруђе погодно за 
напад, убија што више невиних људи око себе, најчешће на јавном 
мјесту (на улици, у школи, у цркви, у средствима јавног превоза, у 
самопослузи, на спортском стадиону итд.).

Данас у свијету постоје поједине државе које су покровитељи те-
рориста (спонзорисани тероризам) јер подстичу и помажу терористе 
у реализацији њихових намјера, односно, иницирају и наручују теро-
ристичке акте, те преко припадника својих војних и тајних служби у 
њима непосредно учествују. Најчешће је ријеч о „тзв. идеолошкој, фи-
нансијској, војној (обука и наоружавање) и оперативној (обезбеђива-
ње фалсификованих исправа и докумената, специјалног оружја, си-
гурних уточишта) подршци, иницирању терористичких напада и ди-
ректном учествовању у терористичким акцијама.”255

Посебан вид државног тероризма је тероризам сурогат рата (про-
тив других нација), који се примјењује у оквиру различитих концепа-
та специјалног – неконвенционалног ратовања.256 Ако се у извођењу 
терористичких напада користи оружје за масовно уништавање, може 
се говорити о нуклеарном, хемијском, биолошком или комбинованом 
тероризму. Заједнички назив за ове видове тероризма, али и за теро-

254 Vaňous J., „Security of Energy Supplies – Policy Paper, Energy & Security Global Chal-
lenges – Regional Perspecives”, Program of Atlantic Security Studies, Prague Security 
Studies Institute, 2005., pp. 98-105.

255 Martin G., Understanding Terrorism – Challenges, Perspectives, and Issues, Publica-
tions, Th ousand Oaks. London–New Delhi 2006., pp. 125.

256 О овоме више видјети у Милашиновић Р., Амерички поход на свет, ЗАД, Бео-
град., 1996.
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ристичке акте којима се узрокује смрт већег броја лица и огромна ма-
теријална штета је супер (мега) тероризам, односно постиндустриј-
ски тероризам. Био-тероризам може да се манифестује као тзв. агро-
тероризам чије су мете пољопривреда и извори хране, односно биљке 
и животиње које се користе у прехрамбене сврхе (зооцидни и фито-
цидни облик), односно као геноцидни (против људи) и екоцидни те-
роризам (против животне средине).

Постмодерни (високотехнолошки) тероризам подразумијева зло-
употребу савремених технологија у извођењу терористичких напада. 
Његов посебан вид је кибер (компјутерски) тероризам, односно изво-
ђење терористичких напада посредством савремених информацио-
них технологија. Збирни назив за нуклеарни, хемијски, биолошки, 
кибер-тероризам и тероризам уз употребу високо - софистицираног 
оружја и материјала за масовно уништавање је технолошки - некон-
венционални тероризам, о чему ће бити више ријечи у наредним ди-
јеловима књиге.. Један од специфичнијих видова је тзв. компромисни 
тероризам. У ужем смислу, ријеч је о обрачунавању страних служби 
безбједности са политичким противницима који су нашли азил у дру-
гој држави, уз злоупотребу погодности дипломатских функција и го-
стопримства државне акредитације. У ширем смислу, ријеч је о теро-
ристичком нападу који је организација или група усмјерила против 
једне државе, захтијевајући при том да им трећа држава (која није 
непосредно погођена терористичким актом) испуни политичке за-
хтјеве.257 Специфичан је и феномен тзв. наркотероризма. У неправом 
значењу, то је финансирање тероризма профитом од трговине нарко-
тицима. У правом смислу, ријеч је о настојањима наркокартела (нар-
комафије) да стекну политичку моћ, због чега прибјегавају (непосред-
ним или плаћеничким) терористичким актима не би ли се разрачуна-
ли са постојећим режимом на власти на чије мјесто претендују. Нови 
је и вид тзв. зеленог тероризма, који предузимају формалне или не-
формалне друштвене групе које се залажу за права животиња, очува-
ње животне средине, шума, вода, ваздуха и слично.

257 На примјер, терористи из државе А у држави Б изврше отмицу амбасадора др-
жаве Ц, захтевајући при том да држава Д пусти на слободу одређене политичке 
затворенике. Овде се рачуна на то да ће међудржавна солидарност повећати из-
вјесност успјеха терориста.
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Политизовање традиционалних политичких питања доводи и до 
екстремистичког понашања појединаца и група, чији је циљ уско 
ограничен, па се и назива тероризмом једног (уског) циља, који при-
мјеном насиља указује на конкретне еколошке проблеме и врши при-
тисак на органе власти како би иницирали доношење законских про-
писа којим би се они ријешили. Нарастајући транснационални, пост-
модерни тероризам, обогаћен новим формама испољавања и оличен 
у екстремном радикалном религијском, посебно исламистичком фун-
даментализму, на почетку трећег миленијума попримио је глобални 
карактер и претворио се у највећу пријетњу свјетској безбједности. 
Зато га многи називају глобалним тероризмом.258 Овај вид тероризма 
одликује глобално простирање појединих терористичких организа-
ција и мрежа и њихова изражена мобилност, те глобални ефекти те-
рористичких напада који имају тенденцију примјене оружја за масов-
но уништавање. Најзад, ваља поменути и то да су терористички напа-
ди у безбједносној пракси најчешће комбинација неких од наведених 
„чистих” облика тероризма.

Информатичка (рачунарска) технологија постала је неминовност 
и потреба свих чланова савремене друштвене заједнице. Сви смо свје-
сни огромног значаја употребе рачунара у савременим друштвима и 
чињенице да нема области људске дјелатности у којој рачунари нису 
нашли своју примјену. Захваљујући њиховој огромној моћи у мемо-
рисању и брзој обради великог броја података, аутоматизовани ин-
формациони системи постају све бројнији и готово незамјењиви дио 
цјелокупног друштвеног живота свих субјеката (физичких, али и 
правних лица) на свим нивоима. Тако рачунар постаје свакодневни и 
незаобилазни дио, сегмент свих сфера друштвеног живота од прои-
зводње, промета, вршења услуга па до националне одбране и безбјед-
ности у најширем смислу. Управо ова чињеница, да се рачунар кори-
сти готово у свим сегментима нашег живота, указује на могућност 
његове разноврсне злоупотребе. У почетку примјене рачунарске тех-
нологије, компјутери нису били подобни за веће злоупотребе, јер њи-
хова примјена није била масовна, тако да се њима бавио само узак 
круг корисника, информатичких стручњака. Оно што је отворило 

258 Бајагић М., Основи безбедности, Криминалистичко-полицијска академија, Бео-
град 2007., стр. 194.
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врата ширењу могућности да се компјутерска технологија злоупотре-
би у различите сврхе јесте њен брз развој, поједностављење употребе, 
али и доступност исте широком кругу корисника.

Веома је интересантна област злоупотребе информатичке техно-
логије у терористичке сврхе, односно посљедњих година постаје вео-
ма занимљива материја компјутерског тероризма, као својеврсне 
форме компјутерског криминалитета. Рачунарски (информатички) 
криминалитет је немогуће дефинисати јединственим и прецизним 
појмовним одређењем. То је „општа форма кроз коју се испољавају 
различити облици криминалне активности, форма која ће у будућно-
сти постати доминантна.”259 Наиме, тешкоће у дефинисању рачунар-
ског криминалитета произилазе због тога што се ради о релативно 
новом облику криминалног понашања, али и због тога што постоји 
велика феноменолошка разноврсност ове појаве, која се тешко може 
обухватити једном дефиницијом. Због тога, закључујемо да је неоп-
ходно имати веома широк приступ приликом дефинисања ове врсте 
криминалног понашања.

Прва дефиниција компјутерског криминалитета потиче из 1979. 
године, и дата је у Приручнику Кривичног правосуђа везаног за ра-
чунарски криминалитет Criminal Justice Resource Manual on Computer 
Crime, а гласи „рачунарски криминалитет представља сваки нелегал-
ни акт за чије је успјешно кривично гоњење неопходно добро позна-
вање компјутерске технологије.”260 Овакво гледиште је прилично ши-
роко постављено, али је одмах прихваћено, па чак је неколико година 
касније унесено у Студију о међународним правним аспектима ком-
пјутерског криминала у 1983. години. Ако детаљније анализирамо 
карактеристична обиљежја, уочавамо да је основна особина рачу-
нарског криминалитета првенствено велика феноменолошка разно-
врсност, али и специфичност учинилаца ових кривичних дијела. На-
име, „...постоје различите категорије учинилаца рачунарског крими-
налитета, обзиром да постоји мноштво различитих дјела које чине, 

259 Parker D., Fighting computer crime, Press, New York, 1983., pp.70.
260 Th e Criminal Justice Resource Manual on Computer Crime је припремљен од стране 

SRI International, Menlo Park, California, USA, за Министарство правде САД у 
1979. години.
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али и имајући у виду мотиве који их покрећу у вршењу ових актив-
ности.”261

Бројни су појавни облици злоупотреба информатичке технологи-
је, а обзиром да је ова врста криминалитета у константном развоју и 
ширењу, свакодневно смо свједоци настанка нових, све сложенијих и 
опаснијих форми компјутерског криминалитета. Затим је битно поме-
нути и специфичност просторне димензије криминалног дјеловања, 
укључујући и транснационални карактер криминалних радњи, вре-
менску димензију криминалног дјеловања, тј. брзину чињења кривич-
них дјела, затим, константно ширење на нове области друштвеног жи-
вота, тежину посљедица и висину штета насталих чињењем кривич-
них дјела из ове области, велику тамну бројку, услед чега долази до 
отежаног откривања и доказивања учињених деликата, начин вршења 
и откривања криминалних радњи, специфичан профил учиниоца, ве-
лике могућности прикривања извршених кривичних дијела, као спе-
цифичност проистекла из услова створених дејством већине каракте-
ристичних обиљежја компјутерског криминалитета, вишеструку уло-
га рачунарске технологије и др. Потребно је нагласити да поред кри-
вичних дјела која су усмјерена против безбједности рачунарске техно-
логије и елемената информационог система, постоји велики број тра-
диционалних кривичних дјела која се уз помоћ коришћења рачунара и 
рачунарских компоненти врше брже, лакше, учиниоцима се теже ула-
зи у траг, а посљедице су далеко озбиљније и веће262.

Развијена информатичка технологија постала је посљедњих годи-
на врло ефикасно средство у рукама терористичких организација за 
остваривање њихових деструктивних циљева. Наиме, нове софисти-
циране технике пружиле су не само добре могућности за реализације 

261 Matijasevic J. and Spalevic Z., „Specifi c characteristics of computer criminal off enses 
with regard to the law regulations”, XLV International Scientifi c Conference on Infor-
mation, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2010 CON-
FERENCE, 23.-26. June 2010., Faculty of Technical Sciences, University „St. Clement 
Ohridski”, Bitola, Ohrid, Macedonia, pp. 234.

262 Матијашевић Ј. и Петковић М.: Кривична дела против безбедности рачунарских 
података – анализа позитивноправних решења и значај у контексту сузбијања 
високотехнолошког криминала, Зборник радова са међународне научно-струч-
не конференције „Криминалистичко-форензичка истраживања”, одржане од 
14.-15. октобра 2011. године, Интернационална асоцијација криминалиста - 
ИАК, Бања Лука, број страна: 598-609, Вол. 4, Број 1, стр. 599.
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нових напада, већ и за заштиту сопствених канала комуникације, као 
и промовисање фундаменталистичких идеја. Терористи више нису 
географски ограничени у оквиру одређене територије, нити политич-
ки или финансијски зависни од појединих држава. Они се данас осла-
њају на савремене комуникационе капацитете у оквиру којих интер-
нет има веома значајну улогу. Имајући у виду да је велики број висо-
костручних кадрова из информатичке области доступан терористич-
ким организацијама, свјесни смо опасности од злоупотребе капаци-
тета високе технологије од стране терориста у наредним периодима.

Акт рачунарског сајбер тероризма би се могао дефинисати као ко-
ришћење информационих ресурса у виду пријетње или уцјене да би 
се остварио одређени терористички циљ. Оно што овако дефиниса-
ном акту недостаје јесте један елемент тероризма, односно коришће-
ње или пријетња коришћења физичког насиља, тако да је поменута 
дефиниција базирана на претпоставци да у информационом амбијен-
ту довођење јавности у стање страха није више неопходно, нити је 
неопходно уништавање добара и примјена насиља над људима да би 
се остварили одређени терористички циљеви. Према томе, главни 
циљ је ремећење умјесто деструкције, мада ни она није искључена, јер 
у друштвима високо зависним од информационе технологије ремеће-
ње информационих система може изазвати краткорочне проблеме 
различитог обима и интензитета, али и много значајније, дугорочно 
губљење повјерења у способности, у поузданост ових система.

Најважнија подручја примјене интернета од стране терориста су: 
планирање и координација, управљање операцијама (практично 
више није потребан физички контакт између оних који управљају 
операцијама и оних који непосредно изводе акције), пропаганда, при-
купљање средстава, публицитет, психолошки рат, прикупљање пода-
така, регрутовање и мобилизација, умрежавање, дијељење информа-
ција, прање новца, кибернетички рат cyberwar, лажне куповине софи-
стициране опреме, биотероризам (нпр. оглашавање фалсификованих 
и лажних лекова), итд. Коришћење интернета од стране терориста 
може бити тројако: као оружје cyber terrorism, као начин комуникаци-
је међу активистима и као медиј за обраћање јавности. Cyber - теро-
ризам, као први начин коришћења интернета од стране терориста, се 
односи на смишљене, политички мотивисане нападе на рачунарске 
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системе, програме и податке који као исход имају насиље и страх про-
тив цивилних мета.263

Први терористички напад на компјутере забиљежен је још 1969. 
године у Америчкој држави Мичиген, гдје су припадници једне анти-
ратне организације под именом Beaver 55 напали центар за електрон-
ску обраду података познатог хемијског концерна Dow Chemical, за 
који се тврдило да производи бојне отрове, напалм и друго хемијско 
оружје. Други начин коришћења интернета јесте као средство кому-
никације међу активистима. Познато је да је Осама Бин Ладен кому-
ницирао са припадницима Ал Каиде путем покретних компјутера и 
бежичне мреже путем енкриптованих порука encrypted messages. Тре-
ћи начин коришћења интернета од стране терориста односи се на 
обраћање јавности путем глобалне рачунарске мреже. Бројне органи-
зације су ушле у интернет простор и створиле своје интернет web
странице. „...Терористички напади се често врло пажљиво организују 
како би привукли пажњу електронских медија и међународне штам-
пе. Узимање и задржавање талаца само појачава драму. Сами таоци не 
значе ништа терористима. Њихова циљна група су гледаоци, а не 
стварне жртве.”264

Редован садржај web страница терористичких организација чине 
информације везане за историјат настанка организације и битних до-
гађаја током развоја, политичко и друштвено одређење, биографски 
подаци лидера и истакнутих чланова организације, њихови говори и 
текстови, селективни описи значајних активности у прошлости, ин-
формације о политичким и идеолошким циљевима, као и вијести које 
садрже обавјештења о актуелним дешавањима, такође селективно 
приказаним, избјегавајући насилнички аспект својих активности. 
Због бројних предности, интернет је погодан медиј за представљање 
једне терористичке организације у свјетлу каквом она то жели и са 
циљевима који се овим путем врло ефикасно могу приказати и оства-
рити. Један од циљева представља обезбјеђење подршке што већег 
броја присталица, као и коришћење вјешто урађених и прилично са-

263 Зиројевић М., „Употреба нових информатичких и комуникационих медија у 
сврхе тероризма”, Ревија за безбедност – стручни часопис о корипцији и органи-
зованом криминалу, Центар за безбедносне студије, година II, Бр. 11/2008, Бео-
град, стр. 5.

264 Jenkins B. V., International Terrorism, Crescent Publications, Los Angeles, 1975., pp. 65.
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држајних презентација и текстова у циљу оправдавања својих актив-
ности, док је често присутно и демантовање било какве употребе на-
сиља приликом вршења активности организације.

Данас све активне терористичке групе имају бар један облик при-
суства на интернету. Резултати праћења у периоду од 1998. до 2007. 
године указују на преко 5000 терористичких web сајтова, online фору-
ма и тзв. соба за chat. Неке групе имају више од једног Интернет сајта 
– један главни тзв. Home page и већи број незваничних. Са друге стра-
не, „...рачунари су понекад постајали и мета терористичких организа-
ција. својевремено су ИРА (Ирска републиканска армија) и РАФ 
(Фракција црвене армије) извршили више напада на компјутерске 
центре у Енглеској, Ирској и Њемачкој, у којима су били базирани 
подаци о дјеловању терориста.”265 Све више постајемо свјесни чиње-
нице да информациона технологија јесте драгоцјено оруђе у рукама 
једне терористичке организације, али не смијемо изгубити из вида 
чињеницу да су резултати технолошког напретка доступни свим љу-
дима и државним структурама, и да у том смислу, користећи исте 
предности информационих технологија можемо испратити сваку не-
гативну појаву, па тако и дјелатности терористичких организација.

Као што можемо видјети из свега претходно наведеног, можемо 
слободно рећи да тероризам је све озбиљнија пријетња човјеку, жи-
вотној средини, правној држави, демократији, владавини права, међу-
народном миру и стабилности. Некадашњи проблем националне бе-
збједности постао је предмет свјетске безбједности, а тиме и високе 
свјетске политике, па и (оправданог и неоправданог) међународног 
интервенционизма. Негативни ефекти тероризма манифестују се кроз 
најмање три димензије државног и друштвеног живота: људску, еко-
номску и безбједносну (у ужем смислу). Људска димензија односи се 
на кршење људских права многих директних и индиректних жртава 
тероризма. Проблем је тим већи што многе државе још увијек нису 
конципирале посебне стратегије за превенцију и сузбијање тероризма, 
односно за заштиту људских права потенцијалних и актуелних жрта-
ва, што најчешће условљава њихову виктимизацију; економска димен-
зија односи се на ефекте тероризма који додатно продубљују неповољ-
не чиниоце економске транзиције који су, између осталог, један од 
265 Алексић Ж. и Шкулић М., КриминалистикаК , Правни факултет Универзитета у 

Београду и Јавно предузеће „Службени гласник”, Београд, 2007., стр. 391.
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узрока и услова његовог настанка и безбједносна димензија, која се 
тиче угрожавања националне безбједности успоравањем процеса де-
мократизације тзв. „транзицијских друштава”, подривањем демократ-
ских институција и владавине права, и стварањем бројних социо-еко-
номских проблема. Слабе и корумпиране државне институције и неа-
декватна легислатива онемогућују успјешно супротстављање овом 
проблему, што изнутра и споља угрожава националну безбједност.

На спољнополитичком плану, тероризам може индиректно да 
подстакне дезинтеграцију, онемогућавање или отежавање интеграције 
државе у одређене међународне институције и организације, увођење 
одређених облика санкција, интервенције међународне заједнице или 
великих сила којима се угрожава интегритет земље као и осуду међу-
народне заједнице због тога што је влада неспособна да му се супрот-
стави, не жели то да учини или га подржава. Посљедице по национал-
ну безбједност идентичне су посљедицама политичких и економских 
притисака. На унутрашњем плану државе, ефекти тероризма су изу-
зетно сложени, латентни и не ријетко представљају стратегијски ри-
зик по безбједност државе и грађана услед активности као што су: 
„...угрожавања живота људи, односно њиховог повређивања и смр-
ти као посљедица терористичких напада; угрожавања здравствене бе-
збједности људи. Наиме, осјећај несигурности грађана и страх по егзи-
стенцију, тј. по личну (породичну) и имовинску безбједност је психич-
ка реакција човјека на тероризам. Стрес, најчешће континуирани (тзв. 
серијски), умногоме се одражава на физичко и ментално здравље и 
доприноси ефекту тзв. параноичног становништва; угрожавања жи-
вотне средине, биљног и животињског свијета, јер су деградација жи-
вотне средине, епидемије и епизоотије потенцијалне посљедице тзв. 
еколошког и био тероризма, што се одражава и на безбједност људи, 
подстиче емиграцију и угрожава пољопривреду и прехрамбену инду-
стрију, а тиме и прехрамбену безбједност људи; дестабилизације еко-
номије и економског инвестирања, јер су нестабилна и кризна подруч-
ја несигурна за стране инвестиције, што условљава пад производње, 
раст незапослености и сиромаштва и развој „сиве економије”.266 Осим 
тога, тероризам је не ријетко усмјерен према националној економији 
тзв. економски тероризам, и то против производних као и индустриј-
ских капацитета, туристичких дестинација и објеката, (међународног 
266 Алексић Ж. и Шкулић М., исто, стр. 424.
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и унутрашњег друмског, жељезничког, воденог и ваздушног) саобра-
ћаја; угрожавања енергетске безбједности земље тзв. Енергетским те-
роризмом којим се нападају енергетске инсталације и дестимулишу 
инвеститори и извозници енергије; угрожавања социјалне безбједно-
сти, као посљедице угрожавања живота и здравствене безбједности 
становништва и дестабилизације економије; угрожавања финансијске 
стабилности државе, јер сложене акције на превентивном, репресив-
ном плану и плану заштите и помоћи жртвама од стране владиног и 
невладиног сектора захтијевају велика буџетска издвајања; демограф-
ске дестабилизације државе, убијањем становништва, падом природ-
ног прираштаја, емиграцијом у друге земље због страха од тероризма, 
деградацијом животне средине и нарушавањем економске и социјалне 
безбједности; повећања националног и вјерског национализма и тен-
зија, поларизацијом и фрагментацијом друштва по етничким, вјер-
ским, расним, социјалним и политичким критеријумима и продубљи-
вањем старих и рађањем нових нетрпељивости и мржњи између при-
падника ових група; експанзије тзв. медијског криминала, односно 
терористичких аката условљених подстицајима масовних медија и 
деструктивном психолошком пропагандном дјелатношћу, којима се 
политичко насиље приказује као легитимно средство за остваривање 
политичких циљева, пред којима попуштају механизми контроле и са-
моконтроле екстремиста; умрежавања тероризма и других видова 
криминала, од којих је свакако најопаснија спрега са организованим 
криминалом и са криминалним (субверзивним) активностима обаве-
штајних служби непријатељски настројених држава. Уколико их нису 
„отели”, терористи не ријетко средствима организованог криминала 
за симболична средства и кроз криминалне поступке откупљују куће, 
имања, предузећа и имовину становништва против којег су усмерили 
терористичке акте; повећања корупције у јавном сектору, које је изра-
женије у тзв. неуспјешним и нестабилним државама; угрожавања 
функционалности појединих државних ресора, јер тероризам омета 
несметано реализовање државних функција, прије свега економску, 
социјалну, здравствену, образовну итд.; стварања неповјерења грађана 
у државу и државне органе, који су често немоћни и недовољно ефика-
сни на пољу антитероризма; стварања неповјерења грађана и државе у 
међународне органе и институције које могу да буду неефикасне у пру-
жању међународне помоћи, које могу да толеришу терористичке ак-
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тивности појединих група и држава које их спонзоришу и које могу да 
санкционишу државу која је неефикасна на пољу антитероризма; уру-
шавања међународних односа и имиџа (угледа) земље на међународ-
ној сцени, нарочито у случајевима међународног тероризма, због ста-
вљања других земаља или међународних организација на страну теро-
риста или због не пружања помоћи и подршке угроженој држави, 
услед осуде државе због неефикасности њеног система заштите, од-
бране и безбједности и друго.

Свакако да, у најширем смислу, тероризам има негативне ефекте 
по све сфере друштвеног и међународног живота. Наведеном класи-
фикацијом посљедица тероризма нису искључене друге типологиза-
ције. У зависности од терористичких стратегија и посљедица терори-
зма, и држава ће заузети став о „тврђем” или „мекшем” антитерори-
стичком дјеловању, те примијенити помирљиву стратегију (чињење 
извесних уступака терористима у замјену за одустајање или прекид 
терористичких активности), преговарачку стратегију која првенстве-
но прихвата непосредно или посредовано преговарање са терористи-
ма, али која увијек не мора да резултира уступцима или непопустљи-
ву стратегију која подразумијева рјешавање проблемске ситуације 
одбијањем захтијева терориста или без икаквог преговарања.

Такође, само по себи се поставља питање какав се тероризам може 
очекивати у будућности? Реално је очекивати да ће терористичке на-
паде претежно изводити појединци или мале групе наоружане про-
стим аутоматским оружјем. Осим тога, реално је очекивати употребу 
малих бомби, конвенционалних (војних) и из „кућне радиности” (тзв. 
импровизованих). Сљедећи, виши, ниво терористичких опасности 
долази од професионално обучених група опремљених конвенцио-
налним наоружањем средње класе које користе „ауто-бомбе” (пут-
нички аутомобил или камион напуњен конвенционалним експлози-
вом), пројектиле земља-ваздух (типа Стингер) и топлотно и инфра-
-црвено навођене пројектиле за напад на цивилне и војне ваздухо-
плове, ручне бацаче ракета и слично оружје. Најзад, трећи ниво опа-
сности долази од високо обучених група опремљених оружјем за ма-
совно уништавање које би користиле нуклеарно, хемијско или биоло-
шко оружје, прије „прљаве бомбе” него војно-формацијско оружје.267

267 Harmon C. C., „Terrorism Today”, Current Trend and Future Th reats. Terrorism Today, 
Frank Cass, London, 2000., pp. 137–185
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5.4. Оружје за масовно уништавање

Током Хладног рата нуклеарно оружје је имало пресудан значај за 
одређивање моћи главних свјетских сила, мада се контрола ширења 
или евентуалне употребе овог оружја настојала регулисати мултила-
тералним и билатералним уговорима, прије свега између САД -а и 
СССР -а. Поред декларативног прихватања обавеза о неширењу или 
смањењу нуклеарних потенцијала, водеће силе су држале цијели сви-
јет у сталном страху од унилатералне употребе нуклеарног оружја. 
Посљедице су могле бити катастрофалне и могле су довести до тотал-
ног физичког уништење не само сукобљених страна већ и глобалног 
окружења. Зато се овај период и називао својеврсном „гужвом нукле-
арног оружја”, или „нуклеарном анархијом”, и поред тога што је страх 
од употребе нуклеарног оружја било гдје и против било кога тјерао 
најмоћније силе на уступке и одустајање од различитих стратегија ну-
клеарног напада и могуће нуклеарне одмазде.

Међутим, крај ХХ и почетак XXI вијека личи на глобалну „анар-
хију оружја за масовно уништење”, јер је дошло до неконтролисаног
ширења свог оружја за масовно уништење (нуклеарно, хемијско, био-
лошко, балистички пројектили, те савремени конвенционални ору-
жани системи)268. Повећање броја држава које развијају националне 
нуклеарне, хемијске, биолошке и друге борбене системе за масовно 
уништење, тајни развој међународне трговине овим оружјем и тран-
сфер знања и технологије из ове области у регионима који су били 
потенцијална жаришта оружаних сукоба, условили су да су оружја за 
масовно уништење најтежа пријетња безбједности на почетку XXI 
вијека. Још од појаве и развоја нуклеарног оружја кључно питање у 
расправама о међународној безбједности било је зашто поједине зе-
мље желе да дођу у посјед оружја за масовно уништење, посебно ну-
клеарног оружја.

Као основни разлози тих настојања наводе се: велике силе се оду-
вијек супротстављају оружју других великих сила, обично имитирају-
ћи оне који имају ново оружје; државе могу да желе нуклеарно оружје 
због страха да њихови савезници неће узвратити истом мјером ако 
268 Viotti P.R., and Kauppi M.V., „International Relations and World Politics”, Security, 

Economy, Identity, New Jersey, Prentice Hall, 1997., pp. 178.
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друга велика сила нападне; земље без нуклеарних савезника ће жеље-
ти нуклеарно оружје још више ако их неки од њихових супарника 
имају (случај Кине, Индије и Пакистана); земља може жељети нукле-
арно оружје зато што живи у страху од садашње или будуће познате 
моћи супарника (примјер Израела); за неке земље нуклеарно оружје 
је јефтинија и сигурнија алтернатива него економски опасно такми-
чења у развоју конвенционалног оружја. Нуклеарно оружје обећава 
безбједност и независност по прихватљивијој цијени; неке земље 
желе нуклеарно оружје за напад на друге земље и посједујући нукле-
арно оружје држава може очекивати да ће ојачати свој међународни 
положај. Неке земље могу да уживају статус који долази са нуклеар-
ним оружјем, и чак извући користи од тога. Међутим, жудња за па-
жњом и престижом је слаба мотивација.

Државе које нису посједовале нуклеарно оружје су прихватиле да 
инспектори Међународне агенције за атомску енергију (International 
Atomic Energy Agency– IAEA) врше контролу њихових мирнодопских 
нуклеарних капацитета, да би се увјерили да се они не користе у војне 
сврхе. Међутим, ако је IAEA развила различите програме и механизме 
контроле развоја нуклеарне технологије, многе државе се нису пона-
шале у складу са међународним нормама.269 Посебан проблем је то 
што Пакистан, Израел, Индија и друге регионалне силе нису потписа-
ле споразум о неширењу нуклеарног оружја, док су неке државе пот-
писнице наставиле развијати нуклеарно оружје. Пријетња од ширења 
и употребе оружја за масовно уништење постала је још већа после 
Хладног рата због неконтролисаног трансфера нуклеарног оружја и 
технологије изван граница бившег СССР -а према „непослушним др-
жавама” и новим транснационалним актерима, посебно глобалним 
терористичким организацијама. Иако се сматрало да се застрашива-
њем може спријечити ширење нуклеарног оружја, логика тог разми-
шљања је опасна, посебно у данашњим условима.

Наиме, иако би ширење овог оружја евентуално могло да спријечи 
прерастање хладног у „врући рат”, чак доведе и до прихватања утврђе-
них норми понашања у овој области од стране држава које су показале 
вољу да овладају потенцијалима за масовно уништење, остаје питање 

269 Carlson J., „Viewpoint: Nuclear Safeguards as an Evolutionary System” Th e Nonprolif-
eration Review, 1999., pp. 109–117.
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којим се механизмима могу спријечити транснационални актери да 
дођу у његов посјед и угрозе глобално окружење. Дакле, лоша страна 
те логике је што се она заснива на рационалном моделу застрашивања, 
које не пружа јасне гаранције да ће опасност од нуклеарног оружја по-
сле Хладног рата изгубити на снази, а почетак XXI вијека посебно ка-
рактерише и ширење хемијског и биолошког оружја.270 Под хемијским 
оружјем се подразумијевају сљедеће врсте оружја:

– токсичне хемикалије (хемикалије чији утицај на животни про-
цес може узроковати смрт, повремену онеспособљеност или трајну 
повреду људи или животиња);

– муниција и опрема специјално направљена да узрокује смрт 
дејством наведених сличних материја, које се ослобађају као 
резултат дејства овом муницијом;

– било која опрема посебно направљена за директну употребу 
наведене муниције или је у вези са њеном употребом.271

Списак токсичних материја које се могу употријебити за уништа-
вање живих бића изузетно је велики, а најпознатије су: сузавац, ипе-
рит, левизит, цијанид хидроген, фосген, хлор, сарин, табун, соман и 
др. Од ових агенаса посебно је опасан отровни гас сарин, који је упо-
тријебљен више пута током последње деценије XX вијека.

Под биолошким оружјем подразумијевају се биолошки агенси 
који садрже разне организме, чија употреба може изазвати тешке по-
сљедице по животе људи и животну средину уопште. У биолошко 
оружје се убрајају патогени микроорганизми или њихови токсини, 
који намјерном употребом узрокују многе заразне болести, масовна 
обољења и смртност људи, животиња и биљака. У литератури се по-
миње и шири појам биолошког оружја који, уз патогене микроорга-
низме- узрочнике болести, подразумијева и токсине (отровне про-
дукте неких микроорганизама, биљака и животиња), инсекте и неке 
врсте животиња и птица, као векторе, те прелазне домаћине и штето-

270 Детаљније о овом видјети: Cordesman A.H., and Burke A.A., „Defending America”, 
Asymmetric and Terrorist Attacks with Biological Weapons, Washington: CSIS - Center 
for Strategic and International Studies, SEPTEMBER 24, 2001., pp. 11-13.

271 Конвенција о забрани развоја, производње, складиштења, употребе и уништења 
хемијског оружја; Вујковић Р., Међународна контрола наоружања, Војно изда-
вачки завод, Београд, 1998., стр. 38-39.
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чине. Према неким мишљењима, биолошко оружје чини све оно што 
не спада у метале, ватру и отрове. По међународним конвенцијама то 
су „микроби и други биолошки агенси или токсини, без обзира на њи-
хово поријекло или начин добијања, чије посједовање није намијење-
но за профилактичну, протективну или другу мирољубиву сврху, као 
и оружје, опрема и друга средства и начини дисеминације ових агена-
са ради непријатељских намјера или током ратних сукоба”.272 Основне 
карактеристике овог оружја су:

– просторност и масовност уништавања и онеспособљавања 
људи, биљака и животиња на цијелој територији нападнуте зе-
мље или у ширим распонима, чак и у интерконтиненталним 
размјерама, ширењем епидемија и/или пандемија опасних за-
разних болести;

– експлозивност и трајност ширења заразних болести, уништа-
вања биљних култура и стварање ендемских жаришта зара-
зних болести;

– психолошки ефекти (страх, паника и дезорганизација) због бр-
зог ширења епидемије заразних болести са високим процен-
том смртности и онеспособљавања живе силе за пружање от-
пора агресору;

– трајност био-контаминације атмосфере, воде и хране који по-
стају извором и путеви ширења епидемије заразних болести;

– постојање периода инкубације (период ширења болести).

Биолошко оружје, као и хемијско, припада реду тихог или под-
муклог оружја, којим се води рат без разарања, углавном са дистан-
це. Оно се може примјењивати тајно или прикривено јер је невидљи-
во, тако да је могуће откривање биолошког напада тек по испољава-
њу карактеристичних симптома болести, који се јављају у периоду 
који диктира моћ инкубације употребљених агенаса. Биолошки аген-
си не узрокују, као друга оружја, непосредни и тренутни, већ одло-
жени ефекат, што се мјери данима (микроорганизми), ријетко сати-
ма (токсини).

272 Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of bac-
teriological (biological) and toxin weapons and on their destruction; UN disarmament 
Jearbook, vol. II: 1977., N.Y. 1978.
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Један од основиних разлога за употребу наведеног оружја пред-
ставља висок степен смртности, његова величина у односу на моћ де-
струкције, лак и брз начин употребе, као и могућност танког дјелова-
ња - активирања. Неопходна опрема није скупа и лако ју је набавити, 
а активне живе културе које се користе већ се налазе у природном 
окружењу или у биолошким складиштима. Под ширењем (пролифе-
рацијом) хемијског и биолошког оружја подразумијева се одлука не-
ког политичког ентитета (држава, субдржавни или транснационални 
актер) да дође у његов посјед, наравно, под условом да послије одлуке 
услиједи и одговарајућа динамика наоружавања хемијским и биоло-
шким оружјем. Динамика наоружања коју неки ентитет мора иници-
рати и одржати представља централни дио дефиниције ширења: 
„Ширење не представља неки аутоматски процес, који када почне 
води до евентуалне употребе. Доношење почетне одлуке се може де-
сити у било којој фази, као посљедица, утицај одређених фактора који 
се томе противе, или непремостивих техничких проблема”. Супрот-
но, „неширење овог оружја се дешава када политичка преданост ини-
цијалној одлуци престане да се обнавља, или када политички ентитет 
јасно повуче ту одлуку (једностраном обавезом о одбацивању овог 
оружја или потписивањем споразума о разоружању)”.273

Окончањем Хладног рата дошло је до увећања актера који настоје 
доћи у посјед хемијског и биолошког оружја. Прије свега, то су држа-
ве које већ посједују ово оружје или настоје доћи у његов посјед, као и 
транснационални актери (терористичке организације), чиме се при-
јетња од ширења и употребе овог оружја у циљу постизања политич-
ких, етничких и вјерских циљева насилним путем повећала до неслу-
ћених размјера. Мишљења о степену опасности од употребе хемиј-
ског и биолошког оружја од стране терористичких организација су 
подијељена. Сматра се да постојеће терористичке организације тешко 
могу доћи у ситуацију да обезбиједе за сопствене политичке циљеве 
ово оружје, прије свега због скупе и сложене процедуре његове прои-
зводње и малог броја научника способних да у потпуности овладају 
датом технологијом.

273 Zander J. P., „Assessing the Risk of Chemical and Biological Weapons Proliferation to 
Terrorists” In Th e Nonproliferation Review, 1999., pp. 23.
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Међутим, чињеница да су транснационални криминални канали 
трговине оружјем за масовно уништење доведени готово до савршен-
ства и да одређен број експерата жели продати стручна знања терори-
стичким организацијама због материјалне или неке друге користи, 
реално је претпоставити да ће у будућности носиоци глобалног теро-
ризма превазићи тренутне препреке и имати у свом посједу и ово 
оружје. Ова чињеница отежава процјену опасности од будућих аси-
метричних сукоба који би се водили овим оружјем, чиме бити сукоби 
постали најтежа пријетња свјетској безбједности у XXI вијеку. То је 
доказао и напад јапанске секте Аум Шинрикјо 1995. године, када је 
употребљен отровни гас сарин у токијској подземној жељезници. На-
пад није упамћен због жртава, већ због употребе хемијског оружја и 
сазнања да је ова организација настојала и прије доћи у посјед хемиј-
ског и биолошког оружја. Иако нема података да су Исламска држава 
и Ал Каида као и њима блиске терористичке организације дошле у 
посјед хемијског и биолошког оружја, моћ коју ови актери имају и фи-
нансијска средства којима располажу, стављају их у ред оних који 
лако могу располагати овим оружјем и запријетити новим разарањи-
ма, са знатно тежим посљедицама него онима које смо видјели у бли-
ској прошлости.

Коначно, хемијско и биолошко оружје као „постмодерно оружје” 
постаје најубојитије средство у сукобима у XXI вијеку, који би се мо-
гли битно разликовати од оних који су вођени конвенционалним 
оружјем због разорне и убитачне моћи, као и јефтиног процеса прои-
зводње.274 Посебни напори у ограничавању развоја хемијског и биоло-
шког оружја учињени су усвајањем неких стратешких докумената. 
Конвенција о хемијском наоружању из 1993. године забрањује развој, 
производњу, коришћење, трансфер и нагомилавање таквог оружја. 
Следећа је Међународна конвенција о спречавању терористичких на-
пада бомбама усвојена од Генералне скупштине УН-а 1998. године. У 
духу те Конвенције, под јурисдикцију улазе напади експлозивним 
или другим смртоноснима направама. У средства напада се убрајају 
конвенционални експлозиви или друге запаљиве направе, токсичне 
хемикалије, биолошки агенси или отрови или сличне супстанце, као 
и радиолошки и радиоактивни материјали.
274 Wiberg H., and Scherrer, C.P., Ethnicity andIntra-State Confl ikt, Ashgate, Aldershot, 

UK, 1999., pp. 34-35.
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У области биолошког оружја главни стуб међународних напора 
чине Женевски протокол из 1925. године и Конвенција о биолошком 
оружју (у даљем тексту BWC)у  из 1972. године, и различити нацио-
нални законски пројекти. Због посљедица од напада биолошким 
оружјем, САД су 1989. године усвојиле Закон о биолошком оружју 
којим се забрањује посједовање, трговина, продаја, производња и 
употреба биолошких агенаса у оружане сврхе. Послије напада у Окла-
хома Ситију 1995. године, донијеле су и Закон о антитероризму 1996. 
године, којим се, између осталог, одобрава хапшење свих који разви-
јају биолошко оружје. На међународном плану стуб борбе против ра-
звоја и употребе биолошког оружја представља поменути Протокол 
који забрањује употребу бактериолошког оружја и отровних гасова 
између сукобљених страна. Оружје сачињено од микроорганизама и 
токсина и средства направљених за његову примјену забрањује BWC. 
Иако су се потписнице Конвенције сложиле да не развијају, произво-
де и нагомилавају ово оружје, Конвенција није забранила и посједо-
вање производних могућности275 због чега су нова достигнућа био-
технологије увећала опасност од ширења ове врсте оружја.

Погубне посљедице његове употребе натјерале су све државе да се 
усагласе о неопходном успостављању ефикасних мјера у контроли 
његовог ширења. За разлику од традиције не коришћења хемијског 
оружја, проблеми у овој области су много већи, дијелом због тешкоће 
да се ово оружје искористи за остварење војних и политичких циљева 
без угрожавања сопствених људских потенцијала.276 Без обзира што је 
међународна заједница предузела мјера у циљу сузбијања ширења 
оружја за масовно уништење, очекује се да његово ширење и у будућ-
ности буде вјероватно и извјесно, посебно у регионима Јужне и 
Источне Азије и Средњег Истока. Државе у овим регионима које су 
могуће мете спољне интервенције, или су у сталном ривалству и суко-
бима и немају блиске савезнике, кандидати су за стицање оружја за 
масовно уништење. Зато ширење оружја за масовно уништење без 
ефикасне контроле може постати један од узрока сукоба или неста-
билности у XXI вијеку. Пријетња од употребе овог оружја, посебно 

275 Шире видјети у: Sims N.A., „Th e BTWC in Historical Perspective” From Review and 
StrengheningProcesses to an Integrated Treaty Regine, pp. 19-26.

276 Paul T.V. and HallJ.A., International Order and the Future of World Politics, University 
press Cambridge 1999., pp. 381.
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нуклеарног, од стране терориста подстакла је почетком XX вијека 
многе међународне субјекте да озбиљније приступе овом проблему. 
Чланице Г-8 су 2002. године постигле споразум у овој области потпи-
сивањем документа „Глобално партнерство против ширења матери-
јала за масовно уништење” (Global Partnership Against the Spread of 
Weapons and Materials of Mass Destruction).

Потписнице су се обавезале на додатна финансијска улагања 
(САД - 10 милијарди $, а друге државе чланице Г-8 такође 10 милијар-
ди $). Циљ партнерства је био да се побољшају програми Русије и бив-
ших совјетских република у слиједећим активностима:

– смањење стратешких нуклеарних ракетних бомбардера, под-
морница и нуклеарних складишта;

– прекид производње плутонијума;
– смањење вишка оружја обогаћеног плутонијумом;
– побољшање безбједности складиштења транспорта нуклеар-

них бојевих глава;
– унапређење безбједности складиштења фисионих материјала;
– уништавање хемијског оружја;
– елиминисање потенцијала за производњу хемијског оружја;
– обезбјеђивање биолошких патогена;
– побољшање контроле извоза и граничне безбједности;
– унапређење безбједности цивилних нуклеарних реактора итд.

Што се тиче новијих мултилатералних иницијатива о спречавању 
употребе ОМУ-а, нарочито нуклеарног оружја од стране терористич-
ких организација посебан значај има Међународна конвенција о спре-
чавању аката нуклеарног тероризма (International Convention for the 
Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, or CNT) коју је усвојила 14. сеп-TT
тембра 2005. године Генерална скупштина УН-а, а која представља 
основ за усвајање ове конвенције ради реалних пријетњи да терори-
стичке организације употријебе нуклеарно оружје у својим напади-
ма, или нанесу својим актима штету на нуклеарним постројењима и 
објектима. Циљ Конвенције је и да подстакне све државе на сарадњу у 
спречавању нуклеарних напада и пружању узајамне помоћи у вези 
кривичних истрага везаних за екстрадицију осумњичених за те акте.
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5.5. Избјеглички и миграцијски таласи

Дубока политичка и стратешка помјерања након Хладног рата 
отворила су нове дилеме о ваљаности традиционалних приступа за-
штити, одбрани и безбједности. Традиционална заштитна, одбрамбе-
на и безбједносна питања (трка у наоружању, развој оружја за масов-
но уништење, регионална политика и војна стабилност, међудржавни 
сукоби и др) као релативно константне појаве, које су у прошлости 
привлачиле пажњу истраживача, редукована су или потпуно елими-
нисана, Долазак краја хладног рата, без обзира што је већина теорети-
чара сматрала да ће донијети релаксацију односа и увести цијело чо-
вјечанство у еру мира, ипак то „...није учинио свијет безбједнијим или 
лакшим за разумијевање”.277 Борба за моћ и безбједност и примјена
насиља у циљу реализације себичних националних интереса и очува-
ња и побољшања националне безбједности, остала је и даље кључна 
одлика понашања многих држава. Међутим, појавом наддржавних, 
поддржавних, транснационалних и глобалних актера на свјетској 
сцени и нових изазова и пријетњи безбједности, државе су под деј-
ством глобализације дефинисале своје националне и безбједносне 
интересе, преиспитивањем проблема и фактора који могу угрозити 
њихову стабилност и безбједност.

Нетрадиционална безбједносна питања, суштински различита, 
„...имају и неке заједничке елементе међу којима се посебно истичу: 
прво, не државно оријентисана (не јављају се искључиво као посље-
дица акција држава), већ могу настати као посљедица дјеловања ра-
зличитих фактора, могу бити и државног и недржавног карактера, 
друго, не настају на тачно одређеном мјесту, већ су то проширене, 
мултидимензионалне и мултидиректне опасности, због чега се морају 
посматрати генерално, парцијално и територијално, треће, не могу се 
ријешити само употребом традиционалних војних, већ и различитим 
не војним средствима”.278 Када говоре о овим проблемима, истражи-
вачи се не слажу о томе да ли се ради о изазовима или пријетњама 

277 Terriff  T., Croft  S., James L., and Morgan P.M., Security Studies Today, Polity press, 
Cambridge, 2007., pp. 115.

278 Terriff  T., Croft  S., James L., and Morgan P.M., исто, стр. 116.
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безбједности, односно изазови се често поистовјећују са пријетњама, 
и обрнуто.

Сви изазови нису по дефиницији и пријетње - изазови постају 
пријетње када својом силином, учесталошћу, ширином и дубином 
захвата могу узроковати прије свега насилне и/или ненасилне суко-
бе између друштвених група и држава, држава и држава, или транс-
националних актера и држава. Узимајући у обзир различите класи-
фикације, у савремене изазове безбједности сврставају се, поред већ 
до сада набројаних у овој књизи и проблеми свјетског становни-
штва, односно миграцијска и избјегличка кретања свјетског станов-
ништва услед различитих фактора као што су сиромаштво, ратна 
дејства, еколошки проблеми (проблеми животне средине). Наравно, 
овим нису исцрпљени сви облици угрожавања безбједности, као ни 
изазови са којима се суочава лична, национална, регионална и гло-
бална безбједност.

Проблеми везани за свјетско становништво послије Хладног рата 
односе се, прије свега, на његов економски и социјални статус, убрза-
ни раст, насилне и ненасилне миграције и квалитет живота и здра-
вље. Анализа економског и социјалног статуса свјетског становни-
штва у савременој глобализованој стварности захтијева уважавање 
неколико трендова. Наиме, у основи подјеле свјетске политике на др-
жаво-центрични и мулти-центрични свијет налази се и подјела на 
индустријски развијене и неразвијене земље, као историјска реалност 
која није превазиђена. Током XX вијека свијет се обично дијелио на 
сиромашни Југ и богати Сјевер. Раскол између богатих и сиромашних 
по линијама Сјевер-Југ и Запад-Исток убрзан је глобализацијом која 
није довела до очекиваног напретка и благостања.

Економска неједнакост је и узрок и посљедица глобализације не-
једнаке економске моћи земаља, неуравнотеженог улагања у привред-
ни развој, негативних посљедица тоталне либерализације трговине, 
појачане међузависности националних економија која доводи нера-
звијене земље у још потчињенији положај итд. Слободна трговина, и 
поред позитивних трендова, иницира и јача неке горуће проблеме у 
свијету као „разоран идеолошки пакет” који, уз кредите ММФ-а, 
Свјетске банке и активност мултинационалних компанија на свјет-
ском тржишту робе, услуга и капитала, ставља неразвијене и земље у 
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развоју у готово колонијални положај.279 Иако су улагања у тзв. Трећи 
свијет значајно увећана, она нису допринијела бољем економском по-
ложају сиромашних земаља, неспособних да сопственим национал-
ним потенцијалима одговоре на многе изазове. Унутрашње економ-
ске тешкоће, често прожете политичким кризама, довеле су станов-
ништво ових земаља на границу физичке издржљивости; цијела дру-
штва убрзано сиромаше, а државе постају прави банкроти. Сирома-
штво, о чему је већ било ријечи у претходним дијеловима ове књиге 
постало је глобални проблем, односно, оно је проблем како неразви-
јених, тако и богатих друштава.

Поред сиромаштва као једног од веома значајног проблема са ко-
јима се суочава свјетско становништво, раст популације свјетског 
становништва у времену које долази постајаће све већи безбједносни 
проблем. Раст становништва повезан је са смањењем ресурса у нера-
звијеним и земљама у развоју, те као такво не носи само опасност од 
унутрашњих миграција и различитих ненасилних и насилних сукоба. 
Масовне миграције јављају се и због економског пропадања и дегра-
дације животне средине, културних, етничких, вјерских и политич-
ких сукоба, нестабилности и ратова.280 Укратко, како каже Холист 
„хаос на периферији” покренуо је милионе сиромашних, обесправље-
них и угрожених да се покрену са вјековних огњишта у потрази за 
бољим и безбједнијим условима живота. Због пропадања национал-
них економија и тешких социјалних услова милиони осиромашених 
људи крећу се из једног краја свијета у други у потрази за бољим усло-
вима живота као што су: извори хране, запослење, боља здравствена 
заштита, те већа заштита, одбрана и безбједност.

Смјер миграција током друге половине XX вијека био је, глобално 
гледано, сиромашни Југ – богати Сјевер, док посљедњу деценију XX и 
почетак XXI вијека одликују и миграције на релацији развијени Запад 
- неразвијени Исток. Политички стабилне и економски развијене зе-
мље, у којима су демографске транзиције завршене или се налазе у 
фази стабилизације, изложене су почетком XXI вијека приливу ми-
граната из неразвијених и земаља у развоју. Ријеке необразованих, 
сиромашних и социјално обесправљених и угрожених миграната на-
279 Мандер Џ. И Голдсмит Е., Глобализација, Цлио, Београд, 2009., стр. 230-231.
280 Mandel R., Perceived security threat and the global refugee crisis, In Armed Forces&So-

ciety: An Interdisciplinary Journal, Vol. 24, No. 1, 1997., pp. 77-81.
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рушавају демографску структуру у тим земљама, доносећи укорије-
њене начине понашања, сопствени етнички колорит и вјерске обича-
је, који у додиру са традиционалним вриједностима и обрасцима по-
нашања домицилног становништва, мигранти, и поред напора да се 
прилагоде другачијим друштвеним условима, доживљавају многе не-
пријатности (проблем запослења, здравственог осигурања и станова-
ња), тако да се нерадо интегришу са локалним становништвом.

Такво понашање миграната доводи до тога да се код домаћег ста-
новништва јавља страх од губљења контроле над постојећим вријед-
ностима, националним ресурсима и сопственим културним и нацио-
налним идентитетом, страх и од страних људи и страних начина жи-
вота, вјерских норми и културних навика, страх да ће придошлице 
извршити најезду на имовину, образовни систем и социјалне бенефи-
ције у власништву домородаца, које углавном они и плаћају. Ово може 
узроковати различите тензије између домаћег становништва и мигра-
ната (социјалне, етничке и вјерске).

Убрзани раст становништва у сиромашним земљама води и пре-
тјераној експлоатацији природних ресурса (обрадивог земљишта, 
шума и др), што отежава економски развој и убрзава деградацију жи-
вотне средине. Раст становништва може да надвлада и капацитете 
слабих или подијељених владајућих режима у напорима да задовоље 
основне потребе становништва, што може довести до пропасти др-
жава или до сукоба међу постојећим групама. На крају, изгледни су и 
нови међудржавни сукоби због настојања угрожених земаља да на-
силним путем покушају обезбиједити виталне ресурсе за своје ста-
новништво. Сукоби могу избити и када државе ниске стопе раста ста-
новништва и оптерећене мигрантима, покушају увести оштре мјере 
(ригорозна контроле прилива и протјеривање) према мигрантима из 
сусједних земаља у којима је стопа раста висока.

Поред економских миграција, у свијету је уочен и тренд насилних 
миграција као посљедица „несташице животне средине”281 и распада 
појединих земаља, или унутрашњих сукоба у њима. Пропадање жи-
вотне средине може да доведе до појаве огромног броја, еколошких 
избјеглица, мада синтагма „еколошке избјеглице” ствара лажну слику 
да је оскудна животна средина једини узрок великог броја избјеглица. 

281 Homer-Dikson T., Environmental Scarcity and Intergroup Confl ict, London, 1998., pp. 346.tt
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Како тврди Хомер - Диксон, то је само један од низа фактора који за-
једнички тјерају људе да напусте стално боравиште. Поражавајући 
пораст избјеглица у свијету крајем XX вијека, а посебно на почетку 
XXI вијека био је посљедица, прије свега бујања грађанских, етнич-
ких, вјерских и расних сукоба, и пропадања неких држава.

Убрзан раст становништва, повећање сиромаштва и глобалне 
еколошке промјене утичу и на појаву загађења, заразних болести и 
микроорганизама, који нарушавају здравље становништва. Број људи 
који бјеже од рата, социјалних конфликта и прогањања средином де-
ведесетих година прошлог вијека, био је у обиму од 50 милиона, суде-
ћи по извјештају Високог комесаријата Уједињених нација за избје-
глице (Th e Uunitt Nations High Kommissioner for Refuges). Веома често 
људска популација је приморана да напусти своје вјековно пребива-
лиште због комбинације различитих ефеката, као што су ратна деј-
ства, пренасељеност, сиромаштво, глад, епидемија или природне ка-
тастрофе које имају разорне посљедице на њихово пребивалиште.

У посљедње вријеме број људи који морају напустити своје мјесто 
пребивалишта услед природних катастрофа подједнак је или чак пре-
лази број избјеглих и расељених лица који због утицаја других чини-
лаца морају напустити своје домове. Важно је напоменути да људима 
измијештеним или расељеним услед проблема везаних за проблеме 
животне средине Уједињене нације и међународна заједница нерадо 
додјељују званични статус избјеглица. То се објашњава великим бро-
јем избјеглица које бјеже од насиља, а једноставно говорећи, нема ни 
довољно средстава која би омогућила свијету да се бори за сада тако-
званим нелегитимним избјеглицама.

5.6. Еколошка деградација и пораст природних
катастрофа

Поред расправа о угрожавању заштите, одбране и безбједности 
(дефендологије) непосредним дјеловањем човјека, учестале су и ди-
скусије о проблемима везаним за нарушавање животне средине, без 
обзира да ли их узрокују људи, или су посљедица независних природ-
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них сила. Зато се повезивање концепата животне средине и зашите, 
одбране и безбједности у истраживањима друштвених наука може 
посматрати као еволуција у којој се могу разликовати три фазе истра-
живања еколошке заштите, одбране и безбједности и то:

Фаза I: Истраживања седамдесетих и осамдесетих година довела 
су до сарадње прво између УНДП-а (програм УН-а за животну среди-
ну) и Штокхолмског међународног института за мировна истражива-
ња (у даљем тексту SIPRI), а касније између UNEP-a и Међународног 
института за мировна истраживања из Осла (у даљем тексту РРИО-а) 
на пољу еколошког утицаја на ратове. Током прве фазе јасно је изра-
жена потреба за редефинисањем безбједности да би се укључиле нове 
пријетње и прихваћена схватања да објект безбједности није само др-
жава, већ шири концепт са бројним димензијама - војним, политич-
ким, економским, који посматрани кроз разне нивое могу бити: си-
стем, држава, појединац.

Фаза II: Током 1990-их година прошлог вијека на два обимна ем-
пиријска научна пројекта на пољу еколошког конфликта радила је 
група из Торонта и Бернско-циришка група. Њихова истраживања 
случаја била су усмјерена на интеракцију између фактора глобалне 
промијене, деградације животне средине, оскудице, стреса и начина 
на који ови фактори утичу на сукобе настале због животне средине 
или на сарадњу.

Фаза III: Од средине 1990-их година, дјелимично као реакција и
модификација рада ова два истраживачка тима, док су друге истра-
живачке групе покренуле другачија компаративна проучавања и кон-
цептуално продубљивање, ослањајући се на моделовање, напоре у ме-
наџменту и усмјеравајући се на потенцијални конфликт коришћених 
ресурса, неуспјех држава и синдроме глобалних промјена. Сајмон 
Далби сматра да „...дискусије о еколошкој безбједности сада могу ући 
у четврту фазу синтезе и поновног разматрања безбједности.”282

У току прве три фазе истраживања еколошких и безбједносних 
тема повезаних са глобалним промјенама животне средине, еколо-
шком оскудицом, деградацијом и стресом, као и њиховим могућим 
друштвено-политичким посљедицама, стављена су на дневни ред на-
282 Dalby S., „Security andcology in the Age of Globalization” in Woodrow Wilson Inter-

nacional Centre for scholars: Environmental Change and security project Report 8., Lon-t
don, pp. 95-108.
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учних истраживања и у друштвеним и у природним наукама, али та-
кође, на дневни ред многих државних влада и међународних органи-
зација. Многе студије у расправама о безбједности животне средине 
од 90-тих година прошлог вијека, поготово оне у природним наукама, 
занемаривале су или нису успјеле да интегришу доприносе глобалне 
заједнице која се бави промјенама животне средине. У великој мјери 
су томе дјелимично допринијели и научници што се баве природним 
наукама, који нису успјели да интегришу своје резултате у глобалну 
расправу о овој тематици. Такође, у прве три процјене Међудржавног 
панела о климатским промјенама (IRSS) није био разматран претход-
ни и потенцијални друштвено-економски и политички утицај кли-
матских промјена.

На основу изнесеног, може се рећи да сада постоји потреба да се 
уђе у четврту фазу истраживања о повезаности животне средине и 
безбједности, која се гради на расположивој евиденцији, уз покушаје 
да се превазиђу недостаци. Крајњи циљ четврте фазе истраживања о 
људској и безбједности животне средине и мира био би навођење тво-
раца политике на антиципаторно учење прихватањем нових парадиг-
ми које воде проактивним еколошким иницијативама и понашањи-
ма. Ти творци морају препознати и означити корјенске узроке фатал-
них исхода стреса животне средине прије него што они доведу до 
озбиљних криза, које могу, у екстремним случајевима, ескалирати у 
насилне конфликте. Специфичне стратегије које би биле покренуте 
морају се разликовати од случаја до случаја и морају укључивати спе-
цифични контекст, историју, као и склоност ка конфликту.

На самом почетку дебате о заштити, одбрани и безбједности жи-
вотне средине допринос су дали теоретичари из Сјеверне Америке, 
централне и сјеверне Европе, као и са подручја јужног Пацифика, од-
носно представници изразито развијених земаља, док су дипломате 
земаља у развоју то прихватиле са сумњом. Тако нпр. један египатски 
дипломата, госпођа Сомаја Сад, изнијела је мишљење по коме богате 
земље са сјевера могу себи приуштити да брину о животној средини и 
да подривају међународно правни принцип суверенитета у име ви-
ших циљева званих безбједност животне средине. Такође, по њеном 
мишљењу тај принцип „...обезбјеђује некакву одбрану против експло-
атације признајући сваку земљу, без обзира на то колико слабу у спо-
собностима, као легитиман ауторитет у контроли ресурса у оквиру 



др Душко Вејновић, др Предраг ОбреновићОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

274

својих граница.”283 Овако изречена забринутост наговјештава како 
земље Сјевера могу покушати да диктирају обрасце коришћења при-
родних ресурса, приоритете развоја и популациону политику према 
земљама Југа, гдје је данас Сјевер присвојио предмет животне среди-
не, користећи га за маскирање сопствених безбједносних брига. Због 
тога је у неколико земаља у развоју започела академска дебата о бе-
збједности животне средине и људској безбједности.

Економска рањивост и зависност од ресурса играју кључну улогу 
у односу између еколошких промјена и потенцијала за насиље и неси-
гурности у земљама у развоју. Такође, на повезаност између сирома-
штва и стреса природних ресурса утиче више фактора међу којима се 
посебно истичу слиједећи:

– непрестана борба да се обезбиједе храна и основне потребе 
увећава деградацију земљишта у земљама у развоју;

– погоршање загађења утиче на квалитет ваздуха, заједно са сао-
браћајем и експанзијом индустрије;

– промјена климе на свјетском нивоу води порасту температуре 
и нивоа мора;

– квалитет и квантитет воде су угрожени због коришћења зе-
мљишта, обешумљавања и загађења вода, како на локалном 
нивоу тако и преко националних граница.

Према теоретичарима који су следбеници теорија безбједности 
животне средине, сиромаштво представља недостатак могућности 
људи да сачувају контролу својих животних услова. Сходно томе, 
многи други фактори, као што су недостатак права на имовину, нео-
држива експлоатација ресурса, рестриктиван приступ ресурсима по-
пут горива, утицај науке и технологије, глобални економски фактори, 
као и национална економска политика, утврђују затворени круг изме-
ђу деградације животне средине и сиромаштва. Док безбједност жи-
вотне средине означава пријетњу еколошке деградације за политич-
ку стабилност, еколошка безбједност означава стварање услова у ко-
јима физичко окружење заједнице омогућава задовољавање потреба 
становништва без смањења природних резерви. С тим у вези Денис 
Пираџиз и Кен Кузинс дефинишу еколошку безбједност „..као очува-
283 Lonergan S., „Environmental Security in Munn”, Encyclopededia of Global: Environ-

mental Change, vol. 5., London, pp.269-278.
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ње четири динамичке равнотеже: а) између људи који живе на висо-
ком нивоу потрошње и могућности природе да обезбиједи ресурсе и 
понуду; б) између људске популације и патогених микроорганизама; 
в) између људи и животињских и биљних врста; и г) међу људском 
популацијом.”284 Улога одрживости је врло важна у разумијевању еко-
лошке безбједности, јер одрживи развој представља омогућавање за-
довољења потреба садашње генерације без смањења способности бу-
дућих нараштаја да задовоље своје потребе, што је свакако битна ком-
понента еколошке безбједности. Слиједећа два примјера показују ра-
злике између еколошке и безбједности животне средине. Уколико 
држава изврши инвазију на другу државу, било због потражње додат-
них природних ресурса било ради заштите, одбране или осигурања 
континуираног приступа ресурсима, у том случају држава стреми бе-
збједности своје животне средине.

Ова оправдања су се током историје често појављивала и сматрају 
се уобичајеним узроком рата. Ословљавајући на систематски начин 
узроке деградације животне средине, као што су дугорочне мјере кон-
зервације, добија се примјер еколошке безбједности. На примјер, по-
слије нафтног ембарга 1973. године многе индустријски развијене зе-
мље предузеле су мјере на очувању енергетских извора. Тим поводом 
су Сједињене Америчке Државе чак прописале ограничење брзине, у 
смислу смањења потрошње нафте. Такође, тада је донесен пропис ко-
јим се смањују таксе онима који се опредијеле за алтернативне изворе 
енергије, као што су енергија Сунца, вјетра и воде.

У савременој литератури као најважније еколошке пријетње у 
двадесет и првом вијеку наводе се: глобално загријавање, раст ста-
новништва, губитак биодиверзитета, индустријска контаминација зе-
мљишта, ваздуха и океана, еколошке избјеглице, безбједност хране, 
недостатак и загађеност воде итд. Људске активности су по својим 
посљедицама толико продорне и дубоке да утичу на Земљу на глобал-
ним нивоу кроз веома сложен, интерактиван и убрзан начин. Људи
сада имају могућност да мијењају системе на Земљи на начин који 
угрожава саме процесе и компоненте, биотичке и абиотичке, од којих 
зависи људска врста.

284 Prigras D., and Counins K., From resource scarcity to ecological security, MA, MIT 
press, Cambrige, 2005., pp. 140.
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Термин „климатске промјене” врло често се замјењује са појмом 
„глобално загријевање”. Америчка агенција за заштиту животне сре-
дине, наводи да климатске промјене представљају значајне промјене 
климатских услова, као што су температура, падавине или вјетрови 
који трају деценију или дуже, а могу настати као резултат: природних 
процеса у оквиру климатског система (промјена у циркулацији океа-
на), промјенама у интензитету Сунчевог зрачења или пак људских ак-
тивности који утичу на састав атмосфере (кроз сагоријевање фосил-
них горива) и површи Земље (обешумљавање, урбанизација, дезерти-
фикација). Глобално загријевање често означава повећање темпера-
туре тропосфере и самим тим допринос промјенама у глобалним 
климатским обрасцима, а настаје услед повећања емисије такозваних 
гасова стаклене баште, углавном угљен-диоксида и метана. Сматра се 
да ће климатске промјене имати дубоке импликације на квалитет жи-
вота милиона људи широм планете. Климатске промјене показују 
први пут у историји да људска врста има значајан утицај на глобалну 
животну средину и представљају свједочанство нашег иновационог 
капацитета, али и могућих посљедица наше генијалности. Трећим из-
вјештајем Међувладиног панела о промјени климе, климатске промје-
не, су постављене веома високо као политичко питање на глобалном 
нивоу. Док је четвртим извјештајем процијењено како је „веома вје-
роватно” да људске активности значајно доприносе порасту темпера-
туре у претходних пола вијека, и то у интервалу од 90 до 99% те се 
због тога предвиђа да ће температура на глобалном нивоу порасти у 
просјеку за 4-7°Ф до краја 2100. године у односу на данашњи ниво. 
Због тога се очекује да ће многе области постати топлије, неке ће се 
ипак загријавати брже него остале. Поједини дијелови свијета могу 
постати плоднији доступнији за гајење усјева који традиционално не 
би успјели да преживе при садашњим температурама, док истовреме-
но друге области могу једноставно постати претопле за живот људи. 
Учесталост и интензитет екстремних временских прилика, као што 
су олује и урагани, могу бити у порасту.

Многе промјене ће бити постепене, али не треба искључити мо-
гућност неочекиваних климатских промјена. Једна од најдраматични-
јих промјена био би убрзан колапс леденог појаса западног Антаркти-
ка, који би могао да доведе до катастрофалног пораста нивоа мора и 
промјенама у циркулацији океана. Друге промјене би могле да доведу 
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до слабљења или промјене правца Голфске струје, који би западну хе-
мисферу учинили ненасељивом. Трећи извештај о процјенама Међу-
владиног панела о промјени климе, такође је указао на несташицу 
свјеже пијаће воде и промјене у циклусу воде између земље, мора и 
ваздуха које би имале огроман утицај на економију, друштво и жи-
вотну средину.

Као посљедицу климатских промјена у наведеном извјештају се 
наводи и учесталост поплава у Бангладешу и Индији, а очекује се да 
би било угрожено неколико милиона људи. Потражња за водом би 
могла да се повећа услед пораста становништва и економског развоја. 
Градови као што су Кито, Ла Паз у Јужној Америци могли би бити 
угрожени услед топљења глечера са Анда, који се тренутно користе 
као извори свјеже воде у сушним сезонама. Чувени Стернов извештај 
предвиђа да се до 2025. године 40 милиона људи у овим регионима 
може суочити са горе поменутим ризиком.

Такође, глечери Хималаја обезбјеђују воду за једну трећину свјет-
ског становништва, па би се слични проблеми могли очекивати и у 
том дијелу свијета. Овај проблем могу ублажити ефикасније кори-
шћење воде и десалинизација, али капацитет адаптације на ове про-
мјене варира у различитим земљама. Климатске промијене могу има-
ти непожељне импликације за заштиту, одбрану и безбједност кроз 
ефект расположивости ресурса неопходних за одрживо стање живо-
та. Оскудица се дефинише као низак per capita приступ ресурсима.
Када говоримо о оскудици ресурса, то се односи на низак приступ по 
глави становника обновљивим изворима, као што је, на примјер, свје-
жа вода. Један од највише цитираних научника у овој области Томас 
Хомер-Диксон, истиче да постоји оскудица ресурса која је: изазвана 
снабдијевањем (услед деградације животне средине, нпр. ерозије зе-
мљишта), б) индукована потребама (услед пораста броја становни-
штва; в) структурална (услед неједнаке расподјеле ресурса).

Еколошки утицај климатских промјена веома би варирао у разли-
читим регионима свијета. Сјеверна Европа на примјер, вјероватно би 
имала користи од повећања температуре, што би довело до повећања 
приноса усјева, убрзања раста шума, смањења употребе енергије за 
гријање, као и смањења броја смртних случајева услед смрзавања. 
Већи дио свијета, укључујући најгушће насељене регионе, суочавао би 
се са будућношћу која није нимало ружичаста. Повећање температу-
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ре, промјене у обрасцу падавина и свеобухватно смањење годишњих 
падавина довели би до оскудице неких од најважнијих ресурса. Тако 
се у појединим стручним и научним извјештајима могу наћи подаци 
који предвиђају да ће доћи до 10-30% смањења приступа воденим ре-
сурсима у сувим регионима средње географске ширине и сувом троп-
ском појасу до 2050. године, што би за посљедицу имало прекомјерно 
коришћење подземних вода у многим областима, могуће посљедице 
контаминације или пак исцрпљење извора пијаће воде. Топлија кли-
ма, такође може довести до топљења глечера на Хималајима и Анди-
ма, па и промјена на другим изворима воде у сувој сезони у већем 
дјелу земаља у развоју. Екстремније падавине би могле да доведу и до 
повећања ерозије земљишта, чинећи га мање плодним.

Многе научне студије указују на чињеницу да би климатске про-
мијене могле угрозити људску безбједност, утичући на фреквенцију и 
интензитет тропских олуја, поплава, одрона земљишта и пожара, ми-
јењајући образац падавина у многим дијеловима свијета. Као посље-
дица све већег и драматичнијег утицаја на животну средину, у свијету 
је данас, повећан број природних катастрофа које погађају све дијело-
ве свијета без обзира на њихову економску моћ. На графикону број 1. 
приказани су број елементарних непогода на годишњем нивоу са 
пријављеним економским штетама које су настале у току тих ката-
строфа.

Графикон 3. Економске штетеод природних катастрофа
насталих у периоду 1980-2015285

285 Перузето са: CRED CRUNCH, Disaster Data: A Balanced Perspective Issue No. 41. 
February 2016., pp. 1.
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Током 2015. године у свијету је било „... 346 природних катастро-
фа у којој је живот изгубило 22.773 људи, а директно или индиректно 
било је преко 98 милиона људи. Ове катастрофе су проузроковале 
економску штету 66,5 милијарди долара. Највећа природна катастро-
фа у 2015. години био је земљотрес у Непалу у Априлу мјесецу у коме 
је погинуло 8.831 особа, при чему је направљена материјална штета од 
преко 5 милијарди долара”.286

Овако велики број природних катастрофа није настао сам по себи, 
већ је он посљедица великог људског дјеловања на животну средину. 
На графикону број 2. може се видјети број природних катастрофа које 
су се десиле током 2014. и 2015. године у свијету и као и број становни-
штва које су оне на директан или индиректан начин угрожавале.

Графикон 4 . Упоредни преглед броја природних катастрофа 2014-2015. године287

На основу приказаних података на претходна два графикона 
може се закључити да је ипак број природних катастрофа који се де-
сио у 2014. и 2015. године био мањи од просјека у временском периоду 
286 CRED CRUNCH, Disaster Data: A Balanced Perspective Issue No. 41. February 2016., 

pp. 2.
287 Перузето са: CRED CRUNCH, Disaster Data: A Balanced Perspective Issue No. 41. 

February 2016., pp. 5.
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2005–2015. године, али су истовремено оне постале разорније са ве-
ћим губицима у људским животима и материјалним разарањима.

5.7. Нарушавање међународног поретка

Сама ријеч поредак по свом значењу подразумијева постојање 
одређеног степена реда, хијерархије и организације, односно поретка 
нема без хијерархије. Међународни поредак односи се на хијерархиј-
ску организацију простора која влада у међународном систему. Међу-
тим, основна детерминанта међународног поретка није хијерархија, 
него анархија и међузависност актера. Успркос уситњености и фраг-
ментисаности политичких јединица, утицајних фактора све је више, а 
они постају све више глобални. Ови фактори пролазе кроз све пре-
преке дјелујући на веома велики растојањима, готово истовремено. 
Тако дјеловање је омогућила научно-техничка револуција, а која је 
највише изражене у подручју комуникацијских и информатичких 
технологија, те процеса глобализације, који је све присутнији и бржи.

Данашњи међународни поредак заснива се на систему суверених 
територијалних држава, који је настао након потписивања Вестфал-
ског мира 1648. године. Међутим, данас многи аутори и писци сма-
трају да је класична анализа суверенитета државе изузетно мањкава 
јер државе види као самодовољне и у себи затворене системе који ко-
респондирају одговарајућим територијалним цјелинама. Тако уско 
схваћен суверенитет подразумијева да је држава суверена ако не по-
стоји нека виша инстанца изван организације саме државе чијем се 
ауторитету она мора повиновати односно, чије одлуке она мора да 
извршава. У савременој литератури постоје три елемента овако схва-
ћеног суверенитета, од којих је један скуп законских правила који 
имају супремацију у односу на било који други скуп правила. Ова 
правила важе за људску популацију која се идентификује са неком те-
риторијом, односно спровођење ових правила подржава држава при-
јетњом употребе силе, те располаже монополом у погледу њене упо-
требе против оних који та правила крше. Такође, држава полаже пра-
во на употребу силе и у међународним оквирима у том смислу што 
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има ексклузивно право на објаву рата. Такође, по класичном схвата-
њу, питање легитимисања државног ауторитета односи се само држа-
вљане појединачне државе. Наиме, држава је дужна да оправда свој 
легитимитет само својим грађанима. Питање легитимности државе 
према оним који нису њени грађани је мање битно питање или скоро 
небитно288. Имајући у виду свјетски поредак, класични појам сувере-
нитета повлачи за собом то да је спољна независност земље у међуна-
родном окружењу правна посљедица њеног унутрашњег суверените-
та. По овом схватању, у међународном поретку постоје само односи 
између суверених нација-држава.289 Дакле, извор суверености у међу-
народним односима може бити само држава, односно не постоји ни-
један други аутономни извор суверености. Због тога према овим 
схватањима држава је и даље једини актер у међународним односима.

Међутим, огроман број теоретичара, дипломата и државника да-
нас сматра да је Вестфалско схватање суверенитета државе и међуна-
родних односа једно застарјело и превазиђено, односно погрешно 
схватање.290 Тачније, оно је, према њиховом мишљењу у данашње ври-
јеме неоперативно, јер је супротно чињеници да је данас скоро свака 
држава на неки начин дио међународног поретка који се састоји из 
корпуса међународних докумената и међудржавних уговора. Тако да-
нас многе савремене суверене државе, у многим битним аспектима 
својих правних система, међународном праву дају првенство у одно-
су на унутрашње законодавство и тиме умањују свој суверенитет 
схваћен у класичном смислу. Такође, чланство у међународној војној 
организацији као што је НАТО поткопава суверенитет схваћен као 
монопол на употребу силе изван граница државе, а поједини чланови 
повеље УН као и других међународних аката у погледу заштите људ-

288 Мада је историјски утемељено много раније у радовима политичких теоретича-
ра и филозофа XVI и XVII вијека, овакво, модерно и широко прихваћено стано-
виште о томе шта је секуларни суверенитет државе, социолошки је изванредно 
анализирао Макс Вебер (Више видјети у Вебер М., Привреда и друштво II, Про-II
света, Београд, 1976 ) те се и у овом дијелу користе основни елементи његове 
анализе.

289 Ово је, у ствари, један идеал јер су се државе историјски гледано de facto стално 
мијешале у послове других држава.

290 У циљу потврде ове тезе више видјети у Pogea T., „Cosmopolitanism and Sovereigni-
ty”, Ethics 103, 1992, 48-75 као и Onore O., „Political liberalism and Public Reason: A 
Critical Notice of John Rawls” Political Liberalism, Philosophical review 106.
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ских права могу се тумачити тако да дозвољавају мијешање других 
држава у унутрашње послове суверене државе без њене сагласности 
уколико се у њој драстично и у великом обиму крше људска права па 
на тај начин доводе у питање и монопол на употребу силе унутар саме 
суверене државе.

Институционално, трговинско и безбједносно291 везивање те по-
литичка, технолошка и економска модернизација свијета након II 
свјетског рата донекле су ограничили корисност реалистичке анализе 
за објашњење понашања држава у међународном систему. Одбаци-
вањем утопизма, пионирски подухват социолошког либерализма али 
и неореализма битно су утицали на следеће двије позитивистичке па-
радигме либерализма у међународним односима: међузависности и 
институционализма које су у овом дијелу рада синтетизиране појмом 
либерални институционализам.

Непотпуност теорије реализма испрва се огледала дистанцира-
њем од државно-центрираних војно-безбједносних проблема пре-
ма друштвеним, еколошким и економским међузависностима које 
упућују на изузетно велику не исплативост употребе војне силе због 
„ризика од нуклеарне ескалације, отпора становништва у сирома-
шним или слабим државама, несигурних и могуће негативних ефека-
та на постизање економских циљева и јавног мнијења унутар држава 
супротстављеног људским губицима поводом употребе силе.”292 Ли-
берални институционализам не искључује првенство националних 
држава у анархичном свјетском поретку већ наглашава (асиметрич-
ну) апсолутну корист међусобно повезаних актера (државних и недр-

291 Прве неутопијске критике реализма послије II свјетског рата долазе у облику 
парадигме социолошког либерализма. Социолошки либерализам почива на 
истицању важности научног истраживања транснационалних односа – односа 
међу људима, групама и организацијама – што на крају подразумијева истражи-
вање односа међу друштвима насупрот националним државама унутар вест-
фалског поретка држава. Плурализам група и интереса погодује стварању тзв. 
„безбједносне заједнице” базиране на интеграцији друштава кроз „увећану дру-
штвену комуникацију, већу мобилност особа, снажније економске везе и шири 
контекст обостраних људских трансакција” и осјећају заједништва проистеклом 
из прихваћања норме мирног рјешавања актуалних и потенцијалних сукоба. ЕУ 
је један од најпознатијих примјера безбједносне заједнице.

292 Keohane O. R., Joseph N., Hoff mann S., Aft er the Cold War, International InstitutionsA
and State Strategies in Europe 1989-1991, Cambridge, Harvard University Press, 1993., 
pp.727.
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жавних) због институционализованог рјешавања заједничких про-
блема. Реалистичку визију међународних односа као односа између 
њихових владара и/или елита, замјењује чињеница да државни чинио-
ци многих нивоа власти и управе дјелују транснационално, а поједин-
ци и групе из разних земаља несметано сарађују у циљу прибављања 
материјалне добити и престижа. Показатељ одрживог, кооперативног, 
отвореног и исплативог међународног поретка је успостављање међу-
народних поредака односно „институција утемељених на правилима 
које ограничавају легалну слободу дјеловања њихових чланова”293

Формалне организације у већини случајева обликују режиме који 
воде интеракцију између државних и недржавних актера, као на 
примјер међународни монетарни поредак структурише дјеловање 
Међународног монетарног фонда (ММФ).

Међузависност се тако може посматрати као претеча глобализа-
цијских процеса. Исплатива интеракција обезбјеђује се успоставом 
међународних режима (институција) који служе при рјешавању про-
блема несигурности сарадње и „тржишних неуспјеха” као посљедица 
„несавршених тржишта”294, односно могу „олакшати договор ако пру-
же оквире за успоставу правне обавезе (и у случају да исти нису савр-
шени), побољшати количину и квалитету информација доступних 
актерима, или смањити трансакцијске трошкове, попут трошкова ор-
ганизације или додатног плаћања.”295 Дјеловање транснационалних 
корпорација, међународних невладиних организација те монетарних 
и финансијских институција скренуло је пажњу на проблеме „ниске по-
литике”, односно социјална питања и питања економског благостања, 
чиме је унутрашња политика појединих држава постаје de facto нераски-
диво везана уз спољну политику и свјетске економске трендове.

293 Keohane R., Power and Governance in a Partially Globalized World, Routledge, Lon-
don i New York, 2002, pp. 33.

294 Przeworski A., States and Markets: Primer in Political Economy, Cambridge University 
New York Press, 2003., pp. 28-46.

295 Сарадња рационалних актера (држава) у међународном анархичном поретку 
ефективно је остварива поштовањем норми које налажу одређено понашање на 
обострану корист: „Међународни режими не надомјештају реципроцитет; тач-
није, они га учвршћују и институционализују. Режими који укључују норму ре-
ципроцитета делегитимишу одбијање сарадње и тиме га чине скупљим. Утолико 
што прецизно одређују значење реципроцитета у важном подручју одлука, они 
олакшавају утврђивање репутације за конзистентно провођење реципроцитета”.
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Инкенберијев рад ће послужити као додатак постојећој литерату-
ри и при идентификацији главних елемената либералног међународ-
ног поретка296 објашњењем његове логике, структуре и историјског 
кретања. Либерални међународни поредак хибридни је случај орга-
низације односа међу државама. Називајући га „отвореним, на прави-
лима базираним поретком”297 сматра да се конфигурација (историј-
ски гледано) најуспјешнијег међународног поретка заснива на еклек-
тицизму најутицајнијих логика изградње истих: равнотежа (реали-
зам); наређењима (империјализам)298 и пристанка. Наведено је прика-
зано у табели логике испод.

Табела 1: Извори моћи либералног поретка

РАВНОТЕЖА НАРЕЂЕЊЕ ПРИСТАНАК

Извор
ауторитета

Државни 
суверенитет Материјална моћ Владавина права

Морална сврха Очување 
аутономије

Интереси
доминантних

држава

Производња
јавних добара

Хијерархија/
природа

хијерархије

Не/велесиле
једнаких

снага

Да/владари и
субјекти

Понекад/вође и
пратиоци

Извор: Ikenberry, J.299

296 У сврху елиминације прошлих и могућих будућих терминолошких неспоразума 
потребно је навести ауторову дефиницију: „Међународни поредак је политичка 
формација у којој постоје договорена правила и аранжмани међу државама са 
сврхом вођења њихове интеракције” (Ikenberry, J., Th e Origins, Crisis, and Trans-
formation of the America World Order. Princeton i Oxford, Princeton University Press,ff
2011., pp. 36

297 Ikenberry J., Liberal Leviathan: Th e Origins, Crisis, and Transformation of the America 
World Order. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2011., pp. 65.

298 За потребе овог рада империјализам се дефинише као пројекција моћи од стра-
не политичког ентитета са сврхом територијалне експанзије те политичког и 
економског утицаја до својих формалних граница.

299 Ikenberry J., Th e Origins, Crisis, and Transformation of the America World Order,
Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2011., pp. 68.
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Хегемонизам је основна категорија која повезује либералну, им-
перијалистичку и реалистичку логику поредака. САД као либерал-
ни Левијатан подржавао је идеју дијељеног државног суверенитета 
током хладног рата унапређивање међународне владавине права, 
али уз подршку властитих супериорних материјалних капацитета 
(привредних, војних, демографских, научно-технолошких). Прои-
зводња јавних добара и очување аутономије сваке чланице поретка 
испреплетено је са интересом доминантне државе. Од 1940-их еко-
номска интеграција либералних демократија одвијала се ширењем 
утицаја мултинационалних корпорација те монетарних (ММФ), 
развојних Свјетска банка и трговинских организација, а политичка 
хегемонија САД-а се осим у дипломатском смислу развијала и путем 
безбједносно-институционалног везивања велесила и њихових саве-
зника, односно клијената.300 Либерални хегемонијски поредак налази 
се на средини замишљеног континуума између империјалног и либе-
ралног типа поретка те га обиљежавају као „отворена тржишта, ме-
ђународне институције, кооперативна безбједност, демократска за-
једница држава, прогресивна промјена, колективно рјешавање про-
блема, дијељени суверенитет те владавина права.”301 Инклузивност 
међународног либералног поретка је неограничена, док се сам поре-
дак показао изузетно издржљивим и флексибилним што је показује 
вишедеценијско постајање и опстанка као и одолијевање угрожава-
њу империјализма, револуција, свјетских ратова, економских успона 
и падова, изградњи држава те нежељених посљедица глобализације. 
Највећи пројекти изградње међународног либералног поретка у 
протеклих 200 година започињали су након великих ратова302, одно-
сно након политичко-правне успоставе мира, стога није чудно да су 
поратну конфигурацију међународних односа диктирали побједни-
ци/хегемони. Предност америчког хегемонијског либералног поретка 
видљива је компаративним вредновањем различитих типова хегемо-
нијских поредака који су наведени у табели број 2.

300 Према Икенберију направити trade-off  између суверенитета хегемона и поретка 
базираног на правилима није лаган задатак.

301 Ikenberry J., исто, стр. 77.
302 Ikenberry J., „America and the Dilemmas of Liberal World Order”, Perspectives on 

Politics, Princeton University Press, 2007., pp. 71–87.
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Табела 2: Компаративни приказ извора моћи хегемонијских поредака

ПЕРИОД ВОДЕЋА 
ДРЖАВА ОСНОВНИ ИЗВОРИ

16. вијек Шпанија
Златне полуге, колонијална трговина, плаћеничке 
војске, династичке везе

17. вијек Холандија Трговина, тржишта капитала, морнарица

18. вијек Француска
Популација, рурална индустрија, јавна
администрација,
војска, култура (мека моћ)

19. вијек Британија
Индустрија, политичка кохезија, финанцијска
тржишта, морнарица, либералне норме (мека моћ),
локација територија/острва (лако одбрањива)

20 вијек САД
Економски раст, научно и технолошко водство, 
локација, војне снаге и савези, универзалистичка 
култура и либерални међународни режими

21. вијек САД
Технолошко водство, војни и економски раст,
чвориште транснационалних комуникација

Извор:303

Кооперативна равнотежа (рационално - интересне) игре „затво-
реникове дилеме” међу државама остварен је заговарањем „апсо-
лутних добитака” унаточ асиметричности „релативних добитака” 
приликом утилитарне погодбе.304 Стварањем јавних (неискључивих) 
добара, попут колективне безбједности, слободне трговине и отво-
рених тржишта на територијама Сјеверне и Јужне Америке, Европе и 
већег дијела Азије, акумулација профита и моћи САД-а није ишла на 
штету њених савезника, већ је корист била обострана без обзира на 
неједнакости дистрибуције исте. Спољнополитички интервенциони-
зам у свим облицима усталио се као средство остваривања америч-
ких интереса још од почетка 19. вијека305, али је потенцијал рата веле-
сила након II свјетског рата минимализован због међусобне сарадње 

303 Nye J., „Understanding International Confl icts” An Introduction to Th eory and History. 
6th Edition. London: Pearson, 2007., pp. 67.

304 Elster J., „Th e cement of society” A study of social order, Cambridge University Press, 
1989., pp. 50-97.

305 Ikenberry J., „America and the Dilemmas of Liberal World Order”, Perspectives on
Politics 7, 2009., pp. 71–87.
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либералних демократија306 те ефективне равнотеже моћи међу стра-
нама у посједу нуклеарног наоружања.

Људска права, успостављање међународно признатих парамета-
ра правде, мира и економског просперитета основе су доктрине „ли-
бералног интернационализма”307 која је од Вилсоновског пропалог
идеала узнапредовала до нивоа општег републиканског оправдања 
„краја историје”,308 односно превласти глобализације, демократије
и слободног тржишта.309 Успјех либералног међународног поретка 
тако се може сажети следећим ријечима: „Моћ је најтрајнија и најле-
гитимнија када се употребљава унутар система правила. Правила су 
најтрајнија и најлегитимнија када извиру из споразумног процеса 
стварања истих и када их подржава права конфигурација моћи”.310

Након догађаја 1989. – 1991. и краха совјетског модела „реалног 
социјализма”, односно биполарне подјеле међународне моћи, насту-
пила је униполарност насупрот новом (очекиваном) мултиполарном 
поретку невиђеним концентрисањем материјалних капацитета хеге-
мона. Као што је претходно већ утврђено, унутар либералног међуна-
родног поретка једна од чланица, односно САД је хегемон (вођа) о 
којој зависи стабилност система јер има неприкосновене војне, еко-
номске и политичко-дипломатске капацитете те вољу наметања ме-

306 Према теорији либералног мира, либералне демократије не ратују међусобно 
већ одржавају „засебни мир” вођен очекивањем раста благостања економском 
сарадњом, а ратују изузетно са нелибералним режимима којима друштвени уго-
вор није правно регулисан разумски утемељеним и морално обавезујућим репу-
бликанским уставом (аутократије, теократије те тоталитарни режими фаши-
стичке и комунистичке варијанте). 

307 Икенбери Ј., исто, стр. 71–87.
308 Fukuyama F., Th e End of History and the Last Man, Free Press, Detroit, 2006., pp. 234.
309 Широк спектар филозофа, друштвених научника и новинара покушао је у по-

сљедњих 200 година формулисати значење утиецаја успона либерално-демо-
кратских капиталистичких режима. Иако се испочетка географски односи на 
догађања у Европи и Сјеверној Америци, пораст броја идеално-типски одређе-
них и чињенично остварених либералних демократија процес је који можемо 
назвати политичком модернизацијом уз коју се уско веже развој тржишно ори-
јентисаних економских уређења, односно „велика промјена” Њихова комбина-
ција представља један од битних трансформацијских процеса у савременој исто-
рији свијета. Посљедични аргумент је основа компаративног критичко-идеоло-
шког вредновања пожељности либерализма као идејне основе либералне демо-
кратије везане уз политичко-институционалне стандарде „добре владавине”.

310 Икенбери Ј., исто, стр. 71–87.
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ђународних правила установљавањем поретка који служи одржава-
њу хегемонске моћи уз стварање јавних добара на универзалну ко-
рист свих држава чланица поретка.311

Призивање теорије хегемонијске стабилности кључно је за скици-
рање објашњења одговора на појаву бројних и међусобно повезаних 
изазова америчкој хегемонији након „краја историје”, а нарочито на-
кон 11. септембра 2001. године.  Међународни тероризам, неуспјеле 
државе, пораст свјетске неједнакости, сиромаштва, епидемије смрто-
носних болести попут емболе, ескалација етничких, племенских и 
ф ундаменталистичких покрета/организација те импресивни при-
вредни резултати аутократских политичких режима кореспондира-
ју пријетњама везаним углавном за америчку „тврду” моћ, а тиме 
посљедични и „меку” моћ јер криза дјелотворности, односно аутори-
тета условљава кризу престижа и привлачности одређеног хегемона. 
(Види табелу 2). Реалистичка сличност теорији хегемонијске стабил-
ности, а тиме и међународне политичке промјене, заснива се на пет 
сљедећих претпоставки:

– међународни систем је стабилан ако ниједна држава не вјерује 
у исплативост покушаја промјене система;

– држава ће покушати мијењати међународни систем ако очеки-
вана корист премашује очекиване трошкове;

– држава ће жељети мијењати међународни систем кроз терито-
ријалну, политичку и економску експанзију све док су гранич-
ни трошкови даљње промјене једнаки или већи од граничних 
користи;

– једном кад се постигне равнотежа између трошкова и користи 
будуће промјене, постоји тенденција бржег пораста економ-
ских трошкова одржавања statusa quo од економских могућно-
сти подршке истом;

311 Рјешавање проблема „слободног јахача” у центру је пажње хегемонске силе; 
највећи терет трошкова одржавања јавних добара, попут колективне безбјед-
ности гарантоване војно-политичким савезима, или режима слободне тргови-
не одржаваног радом међународних трговин-ских институција, сноси углав-
ном хегемон јер је то основни фактор јавних добара неискључивост, што наво-
ди државе да се као рационални актери у међународном поретку понашају се-
бично и уживају плодове колективног дјеловања са тенденцијом што мањег 
доприноса у истом. 
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– ако се неравнотежа међународног сустава не разријеши, сустав 
ће се промијенити, а нова ће равнотежа бити успостављена, и 
то она која одражава редистрибуцију моћи;

Разрјешавање нестабилности постиже се хегемонским ратом што 
упућује на нови циклус раста, врхунца и пропадања у шеми вјечног 
повратка хегемонске свјетске владавине. Класична варијанта циклич-
ке измјене хегемонске равнотеже statusa quo и нереда посредством хе-
гемонског (свјетског) рата велесила није ваљана за објашњење кризе 
међународног либералног поретка од терористичких напада 11. сеп-
тембра 2001. године па надаље, већ је ријеч о перманентном хегемон-
ском рату који углавном не одређују дјеловања суверених држава због 
повећања броја нових субјеката у међународним односима.

Могућност избијања новог хегемонског рата неутемељена је, те 
иста посљедично не може проузроковати нову равнотежу, односно 
долазак новог хегемона на међународну сцену због већ споменутих 
обиљежја свијета у доба либералног међународног поретка, чему ди-
ректно доприноси потенцијална нуклеарна апокалипса, као и посто-
јање великог броја нормативно (идејно) и интересно (економски, по-
литички и војно) везаних либералних демократија, али и „нелиберал-
них”, односно номинално - демократских поредака који не посједују 
обиљежја конституционалног либерализма.

Такође, евентуални хегемонски изазивачи САД-а, попут НР 
Кине, нису либерално-демократски режими, али су битно капитали-
стички што подразумијева одређен степен економске међузависности 
која неће водити директној ескалацији рата због заоштравања су-
кобљених интереса. Но, веома је значајан један од многих Гилпи-
нових ставова, а то је да постоје два начина на који хегемонска сила 
жели зауставити своје пропадање: (1) смањење удјела у трошковима 
одржавања поретка (хегемонског система) – мање је присутан у 
америчкој сличности пропадања хегемоније, али одустајање од међуна-
родних правила игре, односно одбацивање мултилатералних спора-
зума попут Протокола из Кјота о смањењу емитовања штетних гасова 
у атмосфери, и протокола о имплементацији забране биолошког нао-
ружања, изузеће од мјера Међународног кривичног суда те селектив-
ност војних и хуманитарних интервенција додатно су ослабили 
„меку” моћ САД-а, чије је ексцесе „тврде” моћи међународна заједница 
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толерисала због користи од партиципације у хегемонском либерал-
ном систему312 и/или (2) повећавање капацитета (извора моћи) – 
претходно споменутим изазовима, у првом реду тероризму, у међу-
народном суставу хегемон пуно одлучније жели доскочити „увође-
њем реда” што подразумијева реактивацију „ратничке политике”313

односно „смекшаног империјализма” америчке спољње политике. Цар-
ска логика акумулације тврде и меке моћи није више експанзиони-
стичка у класичном смислу ријечи, него је технолошки иновативна, 
територијално мобилна и глобално присутна.

Детерминистички аргумент хегемонског рата као катализатора 
промјене у међународним односима потребно је модификовати. Пе-
риод америчке империјалне униполарности обиљежава, осим уни-
латерализма, управо бесконачан низ мањих превентивних314 ратова, 
превентивних удара и разних варијанти „урбаног”, „асиметричног” и 
„комбинованог рата” те исти посљедично чине основе стратегије на-
домјештања изгубљене моћи на прелазу два миленијума. Универзали-
стичким приступом идеологије либералног интернационализма и 
комплексном социо-економском међузависношћу са другим држава-
ма, у перманентни хегемонски рат који је по неким савременим теоре-
тичарима почео 2001. године, невољно је увучен читав „слободни сви-
јет” (западне демократије). Суштинско, базично, идеолошко-легити-
мацијско средство којим се покушава наметнути манихејска логика 
проказивања непријатеља на основу неприхватања америчке хегемо-
није јест својеврсна мантра о неодвојивости националне безбједности 
америчких савезника и безбједности САД-а.

Међународна стабилност ефективно је изједначена са првенством 
максимизације националне безбједности САД-а, а тиме и њене војне 
(тврде) моћи. „Бушова доктрина” и продукти исте, попут ограничења 
грађанских права УС Patriot Actom, те офензивног реализма стратеги-
је националне безбједности из 2002. године, одредили су оквире унутар 
којих ће се интереси и безбједност САД-а и његових савезника оства-х
312 Ikenberry Ј., Crisis, and Transformation of the America World Order, Princeton i Ox-

ford: Princeton University Press, 2011., pp. 261.
313 Каплан Р., Ратничка политика, Епифанија, Загреб, 2003., стр. 156.
314 Према Гилпину, „најатрактивнији одговор на пропадање одређеног друштва је 

елиминација извора проблема: покретањем превентивног рата пропадајућа 
сила (хегемон) уништава или слаби изазивача док је војна моћ још увијек у ње-
зиним рукама”.
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ривати у блиској будућности. Још од почетка 1970-их било је ријечи о
пропадању америчке хегемоније али је криза заправо постала неот-
клоњива, суспендирана 1990-их због тријумфа у хладном рату, а ин-
тензивирана од 2001. надаље. Није могуће предвидјети крај америчке 
хегемоније, већ је јасно видљив само нестабилни принцип одвијања 
међународне политике без озбиљних изазивача САД-а. Уз све речено 
може се на крају рећи да изјава, бившег америчког савјетника Чука Ха-
гела за обрану, из 2014. године, може послужити као закључни опис 
политичке (не)стабилности свијета у будућности, а она гласи: „При-
премите се за бесконачни рат.”

6. ДЕФЕНДОЛОГИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Уставом Босна и Херцеговина (БиХ) је дефинисана као државна за-
једница сложене унутрашње државне структуре, са два равноправ-

на ентитета и три конститутивна народа. Таква структура Босне и Хер-
цеговине резултат је компромиса преговора трију народа (Срба, Хрва-
та и Бошњака) уз помоћ међународне заједнице током мировних пре-
говора у Дејтону (САД), као и њихових легитимних интереса да путем 
сложене државне заједнице изразе облик своје унутрашње државно-
сти. Изградња друштвено-политичког оквира Босне и Херцеговине као 
сложене државне заједнице, прихватљива је за све њене народе, прет-
поставља прихватање европског обрасца живљења, гдје сваки колекти-
витет (народ, ентитет) има могућност да се самостално развија.

Пракса је показала да самосталност колективитета, па чак кад 
има одређене елементе суверености, не слаби него јача политичку за-
једницу у којој се таква самосталност остварује. Теоријски посматра-
но, јединство сваке заједнице је јединство супротности. Интеграција 
различитости у Босни и Херцеговини могућа је само на основу добро-
вољне сарадње гдје таква сарадња налази своје исходиште и ослонац 
на интересу. Свако рушење дејтонског концепта, превасходно устав-
них принципа, територијалне подјеле на ентитете, представљало би 
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дестабилизацију Босне и Херцеговине, па и читавог региона. Трајан 
мир је могућ уз досљедно поштовање норми дејтонског споразума 
(посебно његовог уставног текста).

Босна и Херцеговина ће бити модерна држава онда када ефикасно 
организује реалне људске интересе и култивише интересни хаос и 
ирационално сукобљавање интереса преводи у хармонију. Основу 
модерне, правне, демократске и цивилизоване Босне и Херцеговине 
треба да чине стриктна правила понашања и свијест грађана да се она 
морају поштовати. За то је потребна универзална мудрост у организа-
цији и вођењу Босне и Херцеговине као државе. Како би стабилност 
Босне и Херцеговине била на вишем нивоу, потребно је смањити ре-
пресију и јачати васпитну улогу државе.

Аристотел је често истицао „да је мотив законитости општа, а мо-
тив незаконитости индивидуална корист”, исто тако као што Платон 
за добре државе узима оне у којима се влада по законима, а за лоше у 
којима се влада мимо закона. Због тога основне функције и циљеви 
Босне и Херцеговине као државе треба да буду јачање моћи заједнице, 
јачање слободе појединца у заједници и смањивање репресије уз јача-
ње васпитне улоге државе.

Функција Босне и Херцеговине као државе треба да омогући коег-
зистенцију појединих интереса, посредством правила која треба да пре-
дупреде, смање и ублаже сукобе. Социјална контрола, контрола поједи-
наца, група и друштва у цјелини је неопходна. Босна и Херцеговина као 
модерна држава треба да осигура својим грађанима максимално могућу 
слободу, зајамчени минимум правде и једнакости, те одређени степен 
опште социјалне сигурности. Она треба да минимизира принуду, а мак-
симизира сагласност, у датим друштвено-историјским условима.

6.1. Историјски ток реформи заштитног,
одбрамбеног и безбједносног сектора у БиХ

Босна и Херцеговина је прије нешто више од двије деценије, била 
суочена са ужасним четворогодишњим ратом, чије су посљедице на 
њен политички, економски и друштвени, а посебно на заштитни, од-
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брамбени и бебједносни систем биле катастрофалне. Распад бившег 
комунистичког система довео је до тога да се заштитни, одбрамбени 
и безбједносни систем бивше Југославије дезинтегрише по етничким 
линијама, које су у периоду 1992–1995. године, међусобно ратовале.
Потписивањем Дејтонског мировног споразума, постигнуто је најбо-
ље могуће рјеше ње, у датим околностима. Међународна заједница 
очекивала је да ће држава уз њену помоћ у догледној будућности бити 
нормализована и да ће очигледне подјеле првенствено по етничкој и 
вјерској основи бити превазиђене. Исти приступ постојао је и у за-
штитном одбрамбеном и безбједносном сектору, који у наведеном 
мировном споразуму није третиран засебно.

Компарацијом процеса реформе заштитног, одбрамбеног и бе-
збједносног сектора у Бо сни и Херцеговини са другим земљама реги-
она, можемо рећи да је овај сегмент босанскохерцеговачког друштва 
по много чему јединствен у досадашњој теорији и пракси. Прво, ме-
ђународна заједница је имала веома велику улогу у том процесу, који 
се директно одразио и на саме одредбе о безбједносном сектору у 
Уставу, који је, такође, јединствен за Босну и Херцеговину. Устав је 
урађен као дио Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херце-
говини, потписаног 1995. године. Његов примарни циљ био је окон-
чање сукоба. Последица тога била је да су аутори Устава одлучили да 
успоставе врло базичну државну структуру, при чему је ве ћина др-
жавних надлежности – укључујући у то и безбједности – препуштена 
надлежности двају ентитета, Федерације Босне и Херцеговине и Репу-
блике Српске. Током процеса реформе, успостављање државних бе-
збједносних агенција значило је да треба укинути институције на ни-
воу ентитета. Пренос надлежности са нивоа ентитета на државни 
ниво успјешно је окончан, на свим нивоима, са изузетком полиције 
која је остала децентрализована.

Члан. 5. под а) Устава омогућио је да Босна и Херцеговина на др-
жавном нивоу преузме надлежности које су биле на нивоу два ентите-
та у оним областима гдје су ентитети постигли консензус и договор. 
Тиме је омогућено да парламенти двају ентитета своје овласти везане 
за безбједносни сектор пренесу на државни ниво те на основу тога 
формиране су Оружане снаге Босне и Херцеговине које данас предста-
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вљају јединствену професионалну армију под јединственим ланцем 
команде, подређену цивилним властима, чији је врхов ни командант 
Предсједништво Босне и Херцеговине (Закон о одбрани, члан 11). 
Слична трансформација десила се и у обавјештајном сектору, чији је 
резултат стварање јединствене обавјештајно-безбједносне структуре. 
Ови примјери показују да су успјешној реформи заштитног, одбрамбе-
ног и безбједносног система у Босни и Херцеговини свој допринос 
дале власти на нивоу ентитета и државе, као и међународна заједни ца.

Овом реформом извршено је додатно смањење војних потенција-
ла. Резултати постигнути кроз реформу одбране, посебно испуњавање 
услова које је утврдило Сјеверноатлантско вијеће и обезбеђење цивил-
не команде и контроле над одбрамбеним структурама уз демократску 
парламентарну контролу, обезбиједили су кредибилну кандидатуру 
Босне и Херцеговине а чланство у НАТО програму Партнерство за 
мир. На самиту НАТО-а одржаном у Риги, у новембру 2006. године, 
Босни и Херцеговини је упућен позив за приступање овом програму. 
Дана 14.12.2006. године, потписивањем Оквирног споразума о присту-
пању у сједишту НАТО-а у Бриселу, Босна и Херцеговина је званично 
постала чланицом НАТО програма Партнерство за мир.

Од наведеног периода, Босна и Херцеговина је реализовала низ 
активности у оквиру NATO/PfP, које су уједно представљале обавезе у 
даљем процесу приближавања ка пуноправном чланству у НАТО-у. У 
наведеном смислу, Босна и Херцеговина се успјешно укључила у Про-
цес планирања и ревизије (PARP Proces), у оквиру којег су дефиниса-
ни Партнерски циљеви са НАТО, те је израђен Индивидуални парт-
нерски програм сарадње са НАТО (IPP). Даљу фазу и виши степен 
приближавања НАТО-у остварен је кроз покретање активности на 
изради Индивидуалног партнерског акцијског плана (IPAP), као по-
сљедњем кораку ка Акцијском плану за чланство у НАТО-у (MAP). 
Препознавајући остварени напредак у области одбрамбеног сектора, 
НАТО је на Самиту у Букурешту, одржаном у априлу 2008. године, 
додијелио Босни Херцеговини статус земље у Интензивираном дија-
логу за приступање НАТО-у (ID).

Један од главних циљева Босне и Херцеговине у области одбране је 
изградња система одбране способног да одговори на безбједносне при-
јетње, те система који подржава друштвени развој, стабилност и сигур-
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ност Босне и Херцеговине. Изградња таквог система одбране захтије-
ва реформе којим ће се усклађивати потребе, ресурси и властите мо-
гућности. Реформама сектора одбране осигураће се развој властитих 
одбрамбених способности, пружити допринос изградњи стабилног и 
сигурног окружења, унаприједити партнерство и сарадња с другим 
демократским државама, те убрзати приступање Босне и Херцегови-
не колективним безбједносним и одбрамбеним организацијама.

Као што нам је свима познато, тренутно у савремено теорији, а у 
оквир самог система националне заштите, одбране и безбједности по-
стоје спорења око подјеле субјеката националне заштите, одбране и 
безбједности. Поједини теоретичари бране став по коме субјекте на-
ционалне заштите и одбране класификују у двије групе, а то су кон-
венционални и неконвенционални. Друга група савременика брани 
став по коме субјекте националне заштите, одбране и безбједности 
класификује у три групе: конвенционалне, неконвенционалне и су-
плементарне.

Без намјере и претензија да се упуштамо у детаљније објашњење 
сва три типа субјеката националне заштите, одбране и безбједности 
БиХ, у наредним дијелу ове књиге, акценат ће бити стављен на кон-
венционалне субјекте заштите, одбране и безбједности, како БиХ, 
тако и њених ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

6.2. Субјекти система заштите, одбране и
безбједности Републике Српске

Носиоци и субјекти система заштите, одбране и безбједности дје-
лују организовано и представљају јединство чинилаца, структура и 
организација за заштиту, одбрану и безбједност друштва од свих ви-
дова угрожавања, изазова, ризика и пријетњи, у првом реду кримина-
литетом и криминалним понашањем, те насиљем свих врста, укључу-
јући и тероризам и ратове. Они су нужност за савремену организаци-
ју заштите, одбране и безбједности земље, а њихова структура, опре-
ма и техничка средства као и оспособљеност кадрова треба да одгова-
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рају том задатку. Код нас је тај захтјев остварен и за све видове актив-
ности система (и превентивне и репресивне), заштитне, одбрамбене 
и безбједносне мјере и њихови послови за које имамо организоване 
носиоце и субјекте. Они на основу својих права и дужности обављају 
послове заштите, одбране и безбједности као своју редовну функцију. 
Теоријске, политичке и Уставно-правне концепције Система заштите, 
одбране и безбједности сагледавају неопходна својства којима треба 
да се одликује систем, да би се тек у процесу реализације остварило 
оно што треба да буде. Да би се то реализовало, стварају се одговара-
јући критеријуми вредновања, помоћу којих се остварује оцјењивање 
постојећег стања (оно што јесте) да би се пројектовало оно што треба 
да буде. Утврђивањем битних својстава система, одређују се ниво и 
врста субјеката, који су условљени захтјевима које и они треба да за-
довоље. Научна предвиђања система заштите, одбране и безбједности 
баве се сагледавањем услова у којима би систем могао оптимално да 
оствари своју улогу. При томе се узимају у обзир околности које опре-
дјељују битна рјешења у погледу његовог организовања, односно по-
вјерава функције система адекватном облику организације и њене 
структуре.

Досадашњи развој схватања политике и система заштите, одбра-
не и безбједности, законске регулативе, постојеће праксе и теоријских 
уопштавања, омогућили су да се остваре различити приступи код 
подјела субјеката система заштите, одбране и безбједности. Неки ау-
тори субјекте заштите, одбране и безбједности дијеле на друштвене и 
стручне. При томе истичу да друштвени субјекти послове заштите, 
одбране и безбједности обављају као дио својих друштвених активно-
сти са циљем заштите, одбране и безбједности своје државе. У ту гру-
пацију спадају: радни људи и грађани, предузећа, мјесне заједнице, 
општине, градови, удружења грађана (невладине организације), по-
литичке странке итд. Стручни субјекти заштите, одбране и безбједно-
сти су органи и службе који су дио државног апарата, а послове за-
штите, одбране и безбједности обављају на основу законских овла-
штења и стручних и научних знања. У њих спадају: судови, тужила-
штва, инспекцијски органи, органи унутрашњих послова, полицијске 
организације и агенције, безбједносне агенције, како цивилне, тако и 
војне итд.
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Други аутори субјекте заштите, одбране и безбједности дијеле 
на:315

– конвенционалне и
– неконвенционалне.

Приликом писања ове књиге, ми нећемо елаборисати остале под-
јеле системе заштите, одбране и безбједности, већ ћемо се задржати 
на овој подјели и настојати је иновирати у духу транзицијских дру-
штвених промјена.

Неконвенционалним субјектима се сматрају сви државни органи 
и организације, који не обављају послове заштите, одбране и безбјед-
ности, као своју редовну дјелатност, али они из својих Уставних и за-
конских права и одговорности имају највишу обавезу и одговорност 
у спровођењу послова и задатака из области заштите, одбране и бе-
збједности. На основу Устава и закона у ове субјекте спадају законо-
давна и извршна функција власти У Републици Српској, Федерацији 
Босне и Херцеговине, заједничким институцијама Босне и Херцего-
вине и Дистрикту Брчко у складу са дејтонским-мировним споразу-
мом, али и неким рјешењима послије дејтонског-мировног споразума 
наметнутим од стране високог представника у Босни и Херцеговини. 
За ову прилику, њих такође, нећемо их посебно образлагати, они су 
општепознати, а и битан су дио уставно-правне и свестране правне 
проблематике.

Међусобни односи субјеката система заштите, одбране и безбјед-
ности (Дефендологије) заснивају се и извиру из саме природе нашег 
друштва, а одређени су датим системом друштвених норми, уставом,- 
законима и другим актима. Међутим, односи имају и шире друштве-
но значење. Они означавају операционализацију и формално-правну 
регулативу неких општијих принципа који обезбјеђују заједничко
функционисање система, међусобну повезаност и условљеност поје-
диних субјеката и елемената система и низ других организацијских 
претпоставки које у једном ширем оквиру друштвених односа детер-
минишу његов професионални карактер, али и његову ефикасност.

315 Вејновић Д., Државна безбједност обавјештајне службе, Министарство унутра-
шњих послова Републике Српске и „Глас Српски”,  Бања Лука, 1995, стр. 37-39.
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Најбитнији принципи на којима треба да се заснивају односи из-
међу субјеката система заштите, одбране и безбједности Дефендоло-
гије) су:

– принцип јединства система,
– принцип међусобне функционалне повезаности и сарадње,
– принцип демократичности и професионалности и
– принцип међусобне информационе повезаности.

Наведени принципи су одређени, како самом концепцијом Си-
стема заштите, одбране и безбједности, (Дефендологије) која је изве-
ден однос из темељних карактеристика друштва и државе, тако исто 
и друштвеним захтјевима организације система заштите, одбране и 
безбједности. (Дефендологије).

За функционални систем безбједности, који испуњава своју улогу 
и функције, потребно је организовати већи број субјеката који својим 
дјелатностима омогућавају испуњење друштвених циљева због којих 
су организовани, тако ови субјекти по основу прописаних правних 
норми обављају послове безбједности којима се реализују задаци у 
остваривању безбједности. Као основни елементи по питању струк-
туре и управљања системом националне безбједности јављају се пред-
сједници државе, скупштине и владе, министарство унутрашњих по-
слова са управом полиције, министарство одбране са војском, обавје-
штајне организације, министарство иностраних послова, министар-
ство правде, царина, тужилаштва, судови те казнено поправне уста-
нове и затвори.

Сви наведени елементи система националне заштите, одбране и 
безбједности суштински су организовани у институционалне облике 
тј. државну структуру управљања и ванинституционалне облике ор-
ганизовања чији су носиоци грађани. Системом националне заштите, 
одбране и безбједности управља Савјет за националну безбједност 
којег, у зависности од државе и система по којем функционише једна 
земља, чине предсједник државе, предсједник владе, предсједник 
скупштине, министар унутрашњих послова, министар одбране, ди-
ректор обавјештајно-безбједносних агенција, као и одређен број чла-
нова који одређује скупштина. Сам систем националне заштите, од-
бране и безбједности је на основу природе ствари организован у 
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облику одбрамбеног система, полицијског система и обавјештајно-
-безбједносног система.

Тежиште нашег истраживања и образлагања је на конвенционал-
ним субјектима заштите, одбране и безбједности. У току овог истра-
живања и образлагања, по природном току ствари кренути ћемо од 
конвенционалних субјеката заштите, одбране и безбједности Репу-
блике Српске, па преко конвенционалних субјеката заштите, одбране 
и безбједности Федерације БиХ, Дистрикта Брчко БиХ, доћи до субје-
ката заштите, одбране и безбједности на нивоу државе БиХ.

6.2.1. Министарство унутрашњих послова
Републике Српске

Да би се исправно схватила потреба за настанком полиције Репу-
блике Српске, потребно је макар укратко појаснити организацију по-
лиције и услове који су претходили настанку полиције Републике 
Српске. Ово је из разлога што је питање организације полиције сло-
жено и у мање сложеним условима од оних који су обиљежили проте-
клих 20-ак и више година на нашим просторима. Организација поли-
ције у европским земљама је различита. Подударних организационих 
рјешења готово да и нема. Нека од рјешења су претежно централи-
стичка, а друга претежно децентралистичка. Ово је веома изражено 
код организације полиције на нашим просторима у последња два де-
сетљећа. Наиме, у предратној Босни и Херцеговини, која је била, као 
што знамо, федерална јединица бивше СФРЈ, полиција је била цен-
тралистички организована. Постојало је Министарство унутрашњих 
послова Босне и Херцеговине, које је настало 1990. године, трансфор-
мацијом Републичког секретаријата унутрашњих послова у МУП 
БиХ. У оквиру Министарства обављени су послови јавне и државне 
безбједности. Министарство, односно полиција је била организована 
на три нивоа.

На локалном (општинском) нивоу постојале су станице јавне бе-
збједности које су биле надлежне да на подручју општине за коју су 
основане прате, анализирају и предузимају мјере и радње на одржава-
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њу јавног реда и мира, спречавању и откривању криминалитета, регу-
лисању и одржавању безбједности саобраћаја. На локалном нивоу 
извршивани су основни полицијски послови, а поред њих и остали 
унутрашњи послови који су се односили на грађанска стања (лична 
карта, пребивалиште, боравиште, јединствени матични број, возачке 
дозволе итд.).316

На регионалном нивоу било је девет центара служби безбједно-
сти и то: Сарајево, Бања Лука, Бихаћ, Добој, Тузла, Зеница, Мостар, 
Ливно и Горажде317, а за подручје града Сарајева и градски секретари-
јат унутрашњих послова, као виши облик организације. У оквиру 
центара служби безбједности постојали су сектор јавне и сектор др-
жавне безбједности. Центром служби безбједности руководио је на-
челник центра, а он је био надређен и сектору јавне и сектору државне 
безбједности. Центар служби безбједности је на простору који је по-
кривао био надлежан за организацију и непосредно вршење послова. 
Дакле, он је непосредно извршавао све полицијске и остале унутра-
шње послове на свом подручју, али је као виши ниво организације 
био задужен и да дјелује инструктивно према нижим организацио-
ним јединицама, и то како у смислу надзора и упућивања, тако и не-
посредно се укључујући у сложеније случајеве. Кад је у питању сектор 
државне безбједности, центар је пратио стање државне безбједности 
на свом подручју и непосредно предузимао мјере и радње, уз коорди-
нацију непосредно више инстанце.

На републичком нивоу као што смо већ рекли, постојало је и 
функционално Министарство унутрашњих послова Босне и Херцего-
вине. Организација и надлежност Министарства били су регулисани 
Законом о унутрашњим пословима БиХ, према којем је Министарство 
био централни орган који је био надлежан да преко својих организа-
ционих јединица прати укупно стање јавне и државне безбједности.318

Прелазак на политички плурализам, након распада Савеза кому-
ниста Југославије, који се десио у јуну 1990. године, довео је нацио-
налне странке на власт у БиХ, што је фактички представљало почетак 
разградње бивше државе. „Могућност сецесије ставила је БиХ пред 

316 Jовичић Д., Организација и надлежност полиције, Универзитет Синергија, Фа-
култет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2011., стр. 122.

317 Jовичић Д., исто.
318 Јовичић Д., исто, стр. 123.
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тешке дилеме: или се прикључити ‘остатку Југославије’, или се транс-
формисати у сложену државу, што је било нормално, или се прогласи-
ти унитарном и независном, против воље једног народа, што је било 
најгоре рјешење”.319

Ове сложене политичке прилике условиле су да тадашњи поли-
тички лидери и носиоци политичких функција из реда српског наро-
да покрену иницијативу за формирање скупштине српског народа у 
БиХ, која је и реализована 09.01.1992. године. Како је вријеме одмица-
ло, ситуација је постојала све сложенија, тако да последњих дана мар-
та и почетком априла БиХ захватају међунационални сукоби, а одлу-
ка Европске заједнице о признавању самосталности те југословенске 
републике само поспјешује драму.320

Почетак априла 1992. године донио је први ратни пожар, што је 
убрзало подјелу БиХ по националним шавовима. Ова почетна догађа-
ња била су пропраћена издвајањем припадника МУП-а, у великом 
броју, према националној припадности, о чему у својој књизи говори 
Мирослав Лазански: „Компликације у Сарајеву започеле су подјелом 
састава у МУП-у”. Дакле, почетак сукоба у БиХ, подјела између при-
падника МУП-а на националној основи неминовно доводи до тога да 
се организују двије полиције унутар БиХ. Једна од њих настаје првим 
постројавањем полиције на Сокоцу 04.04.1992. године, што се данас 
обиљежава као дан полиције Републике Српске. Априлски догађаји 
из 1992. године доводе до потребе да се на Палама формира Влада 
Српске Републике БиХ. Формирање Владе подразумијевало је и фор-
мирање Министарства унутрашњих послова.321

Министарство унутрашњих послова Републике Српске у органи-
зационом смислу, претрпило је одређене измјене прошлих година. 
Тако данас према Закону о полицији и унутрашњим пословима322 ор-
ганизациона структура је сљедећа:

319 Царевић М., Рат у БиХ – нова појава у историји ратова, Српска правна мисао, 
Бања Лука, бр. 1-4/2003, стр. 451.

320 Лазански, М., Истина о Српској, Београд, 2001. год. стр. 32.
321 Јовичић Д., исто, стр. 123.
322 Закон о полицији и унутрашњим пословима, Службени гласник Републике Срп-

ске, број 57/16.
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Слика број. 1323

Надлежност (компетенција) се може посматрати вишеструко, али 
најчешће она подразумијева утврђени оквир вршења власти неког ор-
гана у склопу једне организације, скуп конкретних права и дужности 
свих органа једне организације или заједнице, те основ за овлашћења 
и њихов израз и скуп.324 Дакле, можемо прихватити становиште да 
надлежност значи право и дужност једног органа. Питање надлежно-
сти је иначе веома битно за функцију било ког органа или организа-
ције. Сама чињеница да постоји организација и мањи или већи број 
њених орана (организационих јединица) неизбјежно доводи до по-
требе за уређењем њихових надлежности.

Са аспекта вршења полицијских послова и задатака, најважнија је 
подјела надлежности на мјесну и стварну надлежност. Мјесна надле-
323 www. Министарство унутрашњих послова РС, сајт посјећен 20.11.2018. године.
324 Мала политичка енциклопедија, Београд, 1966., стр. 702.
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жност се одређује према мјесту гдје се догађај десио, односно показу-
је на којем дијелу територије државни орган врши власт. Стварна на-
длежност се одређује према природи и врсти послова које неки орган 
обавља. Дакле, надлежност се може дефинисати и као скуп конкрет-
них права и дужности свих организационих јединица једне организа-
ције.325 И на крају, потребно је констатовати да је дјелокруг шири од 
надлежности, те да се из домена дјелокруга одређује надлежност.

Полиција Републике Српске у обављању своје дјелатности при-
мјењује преко стотину законских и подзаконских прописа, а свакако 
је неспорно да су темељни закони по којим полиција испуњава своју 
функцију Закон о полицији и унутрашњим пословима326 и Закон о
кривичном поступку. Закон о полицији и унутрашњим пословима 
одређује надлежност полиције кроз члан 5., који тачно прописује које 
послове обавља полиција и остале организационе јединице Мини-
старства унутрашњих послова, затим прописује дјелокруг и основне 
организације и руковођења у Министарству унутрашњих послова. 
Споменути закон као полицијске послове наводи следеће:

– оперативно-стручни послови, којима се обезбјеђује заштита 
живота, лична безбједност, људска права и слободе. Обављање 
ових послова представља најважнији сегмент рада полиције. 
Полиција је, дакле, дужна да штити личну и имовинску бе-
збједност сваког појединца, укључујући њихова права и слобо-
де, без обзира на све различитости међу грађанима (национал-
не, расне, полне и сл.). Од нивоа остваривања заштите наведе-
них вриједности зависи и укупна безбједност у друштву;

– заштита уставног поретка од насилног угрожавања и промјена 
и безбједност Републике у складу са законом;

– људска права и слободе;
– заштита свих облика својине;
– спречавање вршења кривичних дјела и прекршаја, откривање 

кривичних дјела и прекршаја, проналажење, хватање и предаја 
извршилаца кривичних дјела и прекршаја надлежним органима;

– одржавање јавног реда и мира;

325 Јовичић Д., Организација и надлежност полиције, Универзитет Синергија, Фа-
култет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2011., стр. 40-41.

326 Закон о полицији и унутрашњим пословима, Службени гласник Републике Срп-
ске, број 57/16.
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– заштита личности и објеката који се посебно обезбјеђују;
– идентификација лица, предмета и трагова криминалистичко-

-техничким методама;
– безбједност и контрола саобраћаја на путевима и безбједност у 

другим областима саобраћаја;
– пружање помоћи ради отклањања посљедица којима се угро-

жава безбједност лица или имовина у већем обиму;
– пружање помоћи другим органима;
– контрола промета експлозивних материја и запаљивих течно-

сти и гасова;
– заштита од пожара;
– контрола превоза опасних материја; и
– контрола кретања наоружања и војне опреме.

Поред ових основних послова које обављају полицијски службе-
ници, у Министарству унутрашњих послова обавља се и широка ле-
пеза осталих унутрашњих послова, које обављају државни службени-
ци и остали запослени у Министарству, а ради се о сљедећим посло-
вима:

– управно-правни;
– аналитичко-информатички и комуникације;
– материјално-финансијски и имовински послови;
– послови полицијске обуке, стручног оспособљавања и усавр-

шавања;
– послови који се односе на агенције за обезбјеђење лица и имо-

вине и приватну детективску дјелатност;
– цивилна заштита;
– израда законских и подзаконских аката из области унутра-

шњих послова327.

Уз Закон о полицији и унутрашњим пословима у обављању по-
слова полиције на љествици прописа које полиција Републике Српске 
примјењује, Закон о кривичном поступку спада у ред најважнијих.

327 Закон о полицији и унутрашњим пословима, члан 6., Службени гласник Репу-
блике Српске, број 57/16.
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Овим законом прописују се правила о поступању државних орга-
на који учествују у кривичном поступку (судови, тужилаштво, поли-
ција и други органи) . Ова правила требају обезбиједити и обезбјеђују 
да нико невин не буде осуђен, а да се учиниоцу кривичног дјела из-
рекне кривична санкција под условима које предвиђа Кривични за-
кон Републике Српске.328

Кроз примјену ових прописа остварује се, у ствари, начело зако-
нитости, које омогућује да се испоштује претпоставка невиности, по-
што се свако сматра невиним за кривично дјело док се правоснажном 
пресудом не утврди његова кривица. Претпоставка невиности је у 
наш процесно-правни систем преузета из члана 6. став 2. Европске 
конвенције о људским правима. Ова претпоставка доприноси реали-
зацији општег концепта „праведног суђења” у кривичним предмети-
ма и она се може оспорити само судском пресудом којом ће се утвр-
дити кривица за извршено кривично дјело. Претпоставку невиности 
могу потврдити и други органи, а не само суд.

Закон о кривичном поступку је сада, у односу на претходни који 
је био на снази 2003. године, тужиоца учинио још одговорнијим за 
стање криминалитета и ставио га у позицију „шефа” полицији у сва-
ком конкретном случају. Основно право и дужност тужиоца је откри-
вање и гоњење учинилаца кривичних дјела, а то подразумијева спро-
вођење, надзор и управљање истрагом. Истрага тужиоца се покреће 
када постоје основи сумње да је учињено кривично дјело, а кривични 
поступак се може покренути и спровести само по захтјеву тужиоца. 
Тужилац има право и дужност да одмах по сазнању да постоје основи 
сумње да је учињено кривично дјело предузме потребне мјере у циљу 
њиховог откривања и спровођења истраге, проналажења осумњиче-
ног, руковођења и надзора над истрагом, као и ради управљања ак-
тивностима овлаштених службених лица везаним за проналажење 
осумњиченог и прикупљања изјава и доказа. У том циљу тужилац 
проводи истрагу, а сама истрага може бити иницирана на више начи-
на, примјера ради, полицајац може бити свједок кривичног дјела, гра-
ђанин може, што се најчешће и дешава, пријавити случај полицији, 

328 Симовић М., Практични коментар Закона о кривичном поступку, Бања Лука, 
2005., стр. 11.
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медицинско особље може пријавити тјелесне повреде лица која су за-
тражила помоћ и сл.

У смислу Закона о кривичном поступку, истрага обухвата актив-
ности предузете од стране тужиоца или полицијско службеника у 
складу са овим законом, укључујући прикупљање и чување обавје-
штења и доказа.

У истражне радње, које су, у ствари, послови које полиција оба-
вља у складу са Законом о кривичном поступку, убрајају се сљедеће 
активности:

– Вршење увиђаја,
– Претресање стана, других просторија и лица,
– Привремено одузимање предмета,
– Реконструкција догађаја,
– Испитивање осумњиченог,
– Препознавање лица, предмета и лешева,
– Вјештачење,
– Саслушање свједока,
– Обдукција и ексхумација, које не врши полиција.

Пошто полиција по сагласности добијеној од тужиоца често спро-
води истражне радње, потребно је упознати се са одређеним појмови-
ма, да се не би поистовјећивали. У почетној фази истраге прво се су-
срећемо са осумњиченим, а то је лице за које постоје основи сумње да 
је учинило кривично дјело. Оптужени је лице против кога је у опту-
жници потврђена једна или више тачака. И осуђени је лице за које је 
правоснажном одлуком утврђено да је кривично одговорно за одре-
ђено кривично дјело. Службена и одговорна лица у свим органима 
власти у Републици Српској, јавним предузећима и установама, ду-
жна су да пријаве кривична дјела о којима су обавијештена или за која 
сумњају на било који други начин. У таквим случајевима полицијски 
службеници ће предузети мјере да сачувају трагове и предмете кри-
вичног дјела.

У случајевима када тужилац повјери спровођење истраге поли-
цијским службеницима, у току цијелог трајања истраге он може да
врши надзор над њиховим радом. Пошто је код нас пракса када се 
деси кривично дјело да се прва сазнања о томе прослеђују полицији, 
Закон о кривичном поступку је прописао да је полицијски службе-
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ник, ако постоје основи сумње да је извршено кривично дјело за које 
је законом прописана казна затвора преко пет година, дужан одмах 
обавијестити тужиоца и под његовим надзором предузети потребне 
мјере и радње да се пронађе извршилац кривичног дјела, да се сприје-
чи скривање или бјекство осумњиченог или саучесника, да се открију 
и сачувају трагови кривичног дјела и предмети који могу послужити 
као докази и да се прикупе све информације које могу бити корисне у 
кривичном поступку.

У случајевима када постоје основи сумње да је извршено кривич-
но дјело за које је законом прописана казна затвора до пет година, 
полицијски службеник је дужан обавијестити тужиоца о свим распо-
ложивим информацијама и истражним радњама које је предузео нај-
касније три дана од дана сазнања за постојање основа сумње да је кри-
вично дјело учињено. Ради спровођења истраге, полицијски службе-
ник може предузети сљедеће мјере и радње:

– прикупљати потребне изјаве од лица,
– извршити потребан преглед превозних средстава, путника и 

пртљага, ограничити кретање на одређеном простору за врије-
ме потребно да се обави одређена радња,

– предузети потребне мјере у вези са утврђивањем идентитета 
лица и предмета,

– расписати потрагу за лицима и стварима за којим се трага,
– у присуству одговорног лица претражити одређене објекте и 

просторије државних органа, јавних предузећа и установа,
– обавити увид у одређену њихову документацију, као и преду-

зети друге потребне радње и мјере.

Значи, полицијски службеници у складу и на основу овлашћења 
из Закона о кривичном поступку предузимају мјере и радње од увиђа-
ја до подношења извјештаја о откривању кривичног дјела и учиниоца. 
Услови и начин примјене полицијских овлашћења, као и то које врсте 
овлашћења се могу примијенити одређује се законским и подзакон-
ским прописима, и то превасходно тзв. полицијским законодавством. 
Када говоримо о овлашћењима полиције у Републици Српској, исти-
чемо да највећи број својих овлашћења она црпи из Закона о полици-
ји и унутрашњим пословима, који у члану 29. прописује да полициј-
ски службеници могу предузимати сљедећа овлашћења:
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– Давање упозорења и издавање наређења;
– Легитимисање, провјера и утврђивање идентитета лица и 

идентификација предмета;
– Прикупљање обавјештења;
– Позивање лица и обављање разговора;
– Привођење, спровођење и довођење лица;
– Потрага за лицима и предметима;
– Привремено ограничавање слободе кретања;
– Преглед лица, предмета и превозних средстава;
– Противдиверзиони преглед;
– Привремено одузимање предмета;
– Привремено коришћење туђих превозних и комуникационих 

средстава;
– Надзор и снимање јавног мјеста;
– Употреба силе, и
– Запримање пријава.329

Значајан број овлашћења полиције произилази и из одредби не-
ких других законских прописа, као нпр. Закона о јавном реду и 
миру330, Закона о прекршајима331 и слично. Чини нам се посебно ва-
жним поменути подручје прописивања полицијских овлашћења из 
области кривично-процесног законодавства, пошто се овдје дефини-
шу овлашћења која омогућавају полицији да врши лишење слободе, 
преглед и претресање стана и других просторија, као и претресање 
лица, привремено одузимање предмета и низ других овлашћења.

Због своје суштине и начина примјене сва претходно наведена 
овлашћења се могу подијелити на превентивна и репресивна. У раду 
полиције превенција све више добија на значају. Да ли се ради о пре-
вентивном или репресивном карактеру примјене сваког појединог 
овлашћења у многоме зависи и од угла посматрања.332

329 Закон о полицији и унутрашњим пословима, Сл. гласник РС број 57/16, члан 29. 
стр. 1.

330 Закон о јавном реду и миру, Службени гласник РС број 11/15.
331 Закон о прекршајима, Службени гласник РС број 63/14.
332 Јовичић Д., Организација и надлежност полиције, Универзитет Синергија, Фа-

култет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2011., стр. 74.
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6.2.2. Уставни суд Републике Српске

Уставни суд Републике Српске установљен је Уставом Републике 
Српске (одредбе чл. 115 до 120), који је донесен 28. фебруара 1992. 
године. Уставни суд Републике Српске почео је са радом 1. јула 1994. 
године.  Његова примарна улога је да обезбјеђује заштиту уставности 
и законитости. Уставни суд има девет судија, укључујући и предсјед-
ника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом.333

Уставни суд обезбјеђује заштиту уставности и законитости (став 
7. члан 69. Устава). Функције Уставног суда Републике Српске деци-
дирано су утврђене чланом 115. Устава Републике Српске, а двије су 
основне надлежности: (1) опште надзорне, усмјеравајуће и превен-
тивне и (2) одлучујуће и нормативне.

Уставни суд:
– одлучује о сагласности закона и других прописа и општих ака-

та са Уставом;
– одлучује о сагласности прописа и општих аката са законом;
– рјешава сукоб надлежности између органа законодавне, извр-

шне и судске власти.
– рјешава сукоб надлежности између органа Републике, града и 

општине;
– одлучује о сагласности програма, статута и других општих ака-

та политичких организација са Уставом и законом;
– одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката 

Народне скупштине са одредбама Устава о заштити виталних 
интереса конститутивних народа;

– одлучује о питањима имунитета, која проистичу из закона ко-
јима се уређује имунитет у Републици Српској.

Уставни суд прати појаве од интереса за остваривање уставности 
и законитости, обавјештава највише уставне органе Републике о ста-
њу и проблемима у тој области и даје им мишљења и предлоге за до-
ношење закона и предузимање других мјера ради обезбјеђења устав-
ности и законитости и заштите слобода и права грађана, организаци-
ја и заједница.

333 http://www.ustavnisud.org/Doc.aspx?subcat=19&cat=11&id=13&lang=cir.
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Уставни суд може оцјењивати уставност закона и уставност и за-
конитост прописа и општих аката који су престали да важе, ако од 
престанка важења до покретања поступка није протекло више од јед-
не године (став 2. члана 115. Устава Републике Српске). О питањима 
из своје надлежности Суд, односно вијеће одлучује доношењем одлу-
ке или рјешења, који морају бити образложени.

Одлуке Уставног суда су општеобавезне и извршне на територији 
Републике Српске (став 1. члана 119. Устава). Извршење одлука Устав-
ног суда обезбјеђује Влада Републике Српске (став 2. члана 119. Устава).

6.2.3.Врховни суд Републике Српске

Врховни суд Републике Српске основан је на основу члана 135. 
Устава Републике Српске, одлуком Народне скупштине од 12.8.1992. 
године. Надлежност му је била утврђена Законом о редовним судови-
ма, који је ступио на снагу 28.5.1993. године.

Врховни суд Републике Српске са сједиштем у Бањој Луци, као 
највиши суд у Републици, обезбјеђује јединствену примјену закона, а 
према члану 28 Закона о судовима Републике Српске стварно је на-
длежан да одлучује: (1) о редовним правним лијековима против одлу-
ка окружних судова; (2) о ванредним правним лијековима против 
правоснажних одлука судова; (3) о правним лијековима против одлу-
ка својих вијећа; (4) о сукобу надлежности између судова; (5) о прено-
шењу мјесне надлежности с једног суда на други суд; (6) о обављању 
других послова одређених законом.

Врховни суд Републике Српске одлучује у општој и проширеној 
сједници. Општу сједницу чине све судије, а сазива је и њеним радом 
руководи предсједник суда. На овој сједници одлучује се о питањима 
прописаним законом (изузеће предсједника суда и судија у кривич-
ном поступку и изузеће предсједника суда у парничном поступку) 
као и о потреби заузимања начелних правних ставова. Општа сједни-
ца може пуноважно одлучивати ако је присутно најмање двије трећи-
не судија, а одлуке се доносе већином гласова присутних судија.334

334 httpp://www.ww vrhovnisudrs.com, сајт посјећен 24.08.2018. године.
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6.2.4. Тужилаштво Републике Српске

Тужилаштва су самостална државна тијела која, у оквиру права и 
дужности Републике Српске, предузимају законом одређене мјере у 
погледу истражних радњи у циљу откривања и кривичног гоњења из-
вршилаца кривичних дјела. У оквиру својих надлежности, тужила-
штва штите остваривања људских права и грађанских слобода гаран-
тованих Уставом Босне и Херцеговине и Републике Српске, као и 
имовину и интересе грађана и правних лица у складу са законом, те 
обезбјеђују уставност и законитост.

Републичко тужилаштво Републике Српске је су самостално др-
жавно тијело основано за подручје Републике Српске. У остваривању 
својих функција, пред Врховним судом Републике Српске заступа 
жалбе окружних тужилаштава изјављених на првостепене пресуде 
окружних судова, те заступа оптужнице у предметима у којима је Вр-
ховни суд укинуо првостепене пресуде и одредио поновно суђење.

Поред горе наведене функције Републичко тужилаштво своје 
функције може остваривати и пред основним и окружним судовима, 
као и пред Уставним судом Републике Српске. Републичко тужила-
штво врши своју функцију у складу са Уставом Босне и Херцеговине 
и Уставом Републике Српске, а на основу закона Босне и Херцеговине 
и Републике Српске.335

6.2.5. Инспекцијски органи

Инспекцијски органи су специјализовани органи државне управе 
који врше инспекцијски надзор над спровођењем одређених закона, 
подзаконских прописа и општих аката и над спровођењем управних 
и других мјера и радњи субјеката и институција које подлијежу управ-
ном надзору. Посредством инспекција држава штити своје природне 
ресурсе, здравствену безбједност становништва и одржава равноте-
жу на пољу финансија, на тржишту капитала, робе, услуга и рада.

Инспекцијски надзор представља посебну врсту управног надзо-
ра над неауторитативним активностима државних и недржавних ор-
335 http://pravosudje.ba/vstv/faces/kategorije, сајт посјећен 12.05.2018. године.
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гана и организација, као и над пословањем и поступањем правних 
лица и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и оп-
штих аката. Инспекцијски надзор се најчешће одвија кроз сљедећа 
три вида активности336:

– превентивне;
– корективне и
– репресивне.

Инспекцијске службе су стручне службе у оквиру органа управе, 
чији је основни задатак спречавање појава незаконитости. Као специ-
јализоване службе за остваривање управног надзора који врше орга-
ни државне управе, оне имају своје специфичности у односу на друге 
органе управе. Те специфичности се изра жавају не само у посебним 
овлашћењима да предузимају одговарајуће управне мјере и радње, 
већ и у непосредном остваривању инспекцијске контроле, начину 
рада и међусобним односима инспекција. Инспекцијски надзор није 
јединствено уређен на нивоу државе Босне и Херцеговине, већ је из-
вршена дисперзија овлашћења од државе, до ентитета, кантона и Брч-
ко дистрикта. Инспекцијски надзор у Републици Српској регулисан је 
Законом о инспек цијама у Републици Српској. Спроводи га Републич-
ка управа за инспекцијске послове (Инспекторат) која дјелује на чита-
вој територији Републике, и инспекције које дјелују у оквиру својих 
овлашћења и на подручју своје територијалне јединице. Послове ин-
спекцијског надзора спроводе инспектори, по принципу функцио-
налне и хијерархијске повезаности.

6.2.6. Цивилна заштита

Цивилна заштита у Републици Српској, као и у свим другим др-
жавама савременог свијета представља дио владиног заштитног, од-
брамбеног и безбједносног сектора у цјелокупном систему заштите и 
спашавања. Она је плански, организовани дио система заштите од 
природних и других несрећа који обухвата организовање, припрема-

336 Мијалковић С., и Кесеровић Д., Основи безбједности, Факултет за безбједност и
заштиту, Бања Лука, 2010, стр. 298.
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ње и учешће грађана и других субјеката на заштити и спашавању 
људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непо-
года, других несрећа већих размјера и ратних дејстава. Поред свог 
превентивног дјеловања, цивилна заштита има значајну улогу у кри-
зним ситуацијама, као што су природне и техничко-технолошке не-
среће, различити војни конфликти и друге несреће. Основна обиљеж-
ја савремених кризних ситуација су велика угроженост, несигурност 
и притисак времена. Ови фактори савремених кризних ситуација 
представљају огроман за уобичајен, рутински модел дјеловања др-
жавних службеника гдје је, прије свега, ријеч о формалним и времен-
ски захтијевним поступцима.

Републичка управа цивилне заштите је до 1997. године у Репу-
блици Српској била у саставу Министарства одбране Републике 
Српске. Од 1997. године цивилна заштита се издваја из Министар-
ства одбране Републике Српске и доноси се Закон о цивилној за-
штити у Републици Српској. Републичка управа цивилне заштите 
се у саставу Министарства унутрашњих послова Републике Српске 
налази од 1. јануара 2009. године. Суштина активности Републичке 
управе цивилне заштите је повећање степена ефикасности система 
цивилне заштите Републике Српске, тј. повећања способности ис-
тог да се супротстави природним и другим несрећама првенствено 
превентивним дјеловањем и ефикасним оперативним дјеловањем у 
случају да до природне и друге несреће дође. Сједиште Републичке 
управе цивилне заштите је у Источном Сарајеву.337

6.3. Субјекти система безбједности Федерације
Босне и Херцеговине

Приликом теоретског образлагања система безбједности Федера-
ције БиХ, без икаквих претензија за даљим образлагањем функција и
улога кантоналних министарстава унутрашњих послова (десет кан-
тона) у наредном дијелу књиге задржаћемо се само на теоретском об-
разлагању функција и улоге МУП-а Федерације БиХ.

337 http://www.mup.vladars.
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У складу са територијалном организацијом Федерације Босне и 
Херцеговине, организована је и полиција, тј. Децентрализована је и 
функционише преко десет кантоналних министарстава, а одређене 
послове прати и обједињава Министарство унутрашњих послова Фе-
дерације Босне и Херцеговине. Организација и надлежност Мини-
старства унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине про-
писани су Законом о унутрашњим пословима Федерације Босне и 
Херцеговине. Овим законом се, између осталог, уређују унутрашњи 
послови из надлежности Федерације Босне и Херцеговине, начин вр-
шења тих послова, организација и надлежност Министарства, те, што 
је веома значајно, међусобни односи Министарства са министарстви-
ма надлежним за унутрашње послове кантона.338 Члан 2 Закона о уну-
трашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине прописује као 
послове из надлежности Федерације:

– Спречавање и откривање кривичних дјела међународног кри-
минала, као и тероризма, недозвољене трговине дрогом и орга-
низованог криминала, проналажење и хватање учинилаца тих 
кривичних дјела, те њихово привођење надлежним органима,

– Послови држављанства Федерације,
– Обезбјеђење одређених личности и објеката Федерације,
– Заштита људских права и грађанских слобода у области уну-

трашњих послова.339

Министарством унутрашњих послова Федерације Босне и Херце-
говине руководи министар, а то остварује преко свог кабинета. У Ка-
бинету министра врше се сљедећи послови: припрема материјала и 
приједлога, мишљења, и протоколарни послови припреме сједница 
Колегија министра и провођење његових закључака, праћење и упо-
знавање министра са динамиком извршавања обавеза организацио-
них јединица, послови у вези с примањем и рјешавањем аката упуће-
них министру, информисање јавности и други послови из његовог 
дјелокруга.

Организационе јединице које су непосредно везане за министра 
су секретар министарства који помаже министру у реализацији про-
338 Јовичић Д., исто, стр. 226.
339 Закон о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине („Службене но-

вине Федерације Босне и Херцеговине”, број 28/03).
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грама рада Министарства у извршавању закона, редовно усмено и 
писмено информише министра о стању и проблемима и предлаже 
министру предузимање потребних мјера на рјешавању постојећих 
проблема, учествује у изради правних прописа, стара се о изради про-
грама рада и извјештаја о раду министарства и обавља и друге посло-
ве из свог домена. Затим, постоји Сектор за управне послове који 
врши управне, стручне и друге послове који се односе на припремање 
теза, нацрта и приједлога закона и других прописа у области унутра-
шњих послова и послова полиције. Он врши надзор над спровођењем 
федералних прописа, пријема и престанка држављанства, путних 
исправа и кретања и боравка странаца из заједничке надлежности 
Федерације и кантона, и друге послове.

У Сектору за материјално-финансијске послове врше се послови 
који се односе на израду приједлога буџета Министарства, послови 
набавке опреме и средстава за рад, обрачун плата и доприноса запо-
слених у Министарству, инвестиционо и техничко и текуће одржава-
ње објеката итд. Сектор за опште и заједничке послове који води бри-
гу о остваривању права, дужности и одговорности полицијских слу-
жбеника и осталих запослених у Министарству, припрема акте из 
области радних односа, обавља послове имовинско-правне природе 
за рачун Министарства и друге послове из свог дјелокруга. Непосред-
но под ингеренцијама министра налази се и Полицијска академија, 
која организује и реализује школовање полазника Академије за рад у 
полицији, организује и реализује друге облике стручног оспособља-
вања и усавршавања службеника органа унутрашњих послова и слу-
жбеника других институција Федерације.

Организацију, вршење и надзор над полицијским пословима и за-
дацима у Федерацији врши Управа полиције. На челу управе полици-
је налази се директор који послове и задатке извршава преко својих 
организационих јединица у сједишту Министарства. Именује се и 
разрјешава по сличној процедури као и директор полиције Републике 
Српске. Има замјеника који га мијења у вријеме његовог одсуства, а 
обавља и неке друге послове које му директор повјери.

Федерална управа полиције организована је кроз слиједеће орга-
низационе јединице:

– Кабинет директора,
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– Сектор за полицијску подршку и администрацију,
– Специјална полицијска јединица,
– Јединица за заштиту личности и објеката,
– Сектор криминалистичке полиције,
– Центар за форензичка истраживања и подршку,
– Јединица за професионалне стандарде,
– Оперативни телекомуникациони информативни центар,
– Одјељење за контролу производње, промета и превоза експло-

зивних материја.340

Федерација Босне и Херцеговине је сложена творевина, саста-
вљена од десет кантона, који имају своју унутрашњу организациону 
структуру када је упитању организација државне управе. Организа-
ција полиције у Федерацији у складу је са њеном територијалном 
организацијом, тако да у Федерацији полицијске послове обавља 
Министарство унутрашњих послова на нивоу Федерације и десет 
кантоналних министарстава унутрашњих послова, свако на подруч-
ју свог кантона. Организација полиције у кантонима је у великој 
мјери у складу са организацијом полиције на нивоу Федерације, с 
примјетном разликом да кантонална министарства немају антите-
рористичке јединице. Будући да је у складу са подјелом надлежно-
сти између Федерације и кантона у надлежности кантона да успо-
стављају и надзиру полицијске снаге, јасно је да тако висок степен 
самосталности кантоналних министарстава често доводи Мини-
старство унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине у 
ситуацију да прати рад, али без могућности неког утицаја на извр-
шавање полицијских послова. То даље јасно говори да је стварна по-
лицијска власт у рукама кантоналних министарстава. О томе јасно 
говори члан 10. Закона о унутрашњим пословима Федерације, којим 
је прописано да Министарство унутрашњих послова Федерације 
Босне и Херцеговине, ако сматра да кантонално министарство не 
проводи неки пропис Федерације, може предложити Влади Федера-
ције Босне и Херцеговине да те послове изузме из надлежности кан-
тона, а не може самостално донијети одлуку у вези с њим. Једино у 
случајевима хитности министар унутрашњих послова Федерације 

340 Вејновић Д., Шикман М., оп.цит., (фуснота 4), стр. 510.
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Босне и Херцеговине може до одлуке Владе одлучити да се спорни 
послови изузму из надлежности кантоналног министарства, уз оба-
везу обавјештавања предсједника Владе Федерације.

Највећи обим полицијских послова у Федерацији Босне и Херце-
говине обављају кантонална министарства унутрашњих послова, која 
сва имају приближно једнаку организациону структуру. Кантонална 
министарства имају организационе јединице у сједишту министар-
ства и ван сједишта. У сједишту постоји у свим кантоналним мини-
старствима Кабинет министра, Кабинет директора (комесара) поли-
ције, Сектор криминалистичке полиције, Сектор униформисане поли-
ције, Оперативни центар, Канцеларија за жалбе, Одјељење за унутра-
шњу контролу и Одјељење за односе са јавношћу. Међутим, нека од 
кантоналних министарстава имају и неке организационе јединице 
које нису заступљене у осталим министарствима, тако нпр. Кантонал-
но министарство Тузланског кантона има и Дирекцију управе, адми-
нистрације и подршке. Надлежности организационих јединица су уо-
бичајене у складу са описаним надлежностима на нивоу Федерације.

Ван сједишта кантоналног министарства постоје полицијске 
управе и у оквиру полицијских управа полицијске станице, које су, у 
ствари, прве на „удару” грађана и које пружају грађанима услуге бе-
збједности, а тек када одређени задаци превазиђу њихове могућности 
укључују се организационе јединице из сједишта министарства.341

6.4. Полиција Брчко Дистрикта БиХ

Полиција у Брчком од мјесеца децембара   1997. године је била 
прва мултиетничка послератна полиција на простору Босне и Херце-
говине. Формирање полиције Брчко Дистрикта почиње у јануару 
2000-те године, сертификацијом полицајаца од стране ИПТФ-а. По-
лиција Дистрикта Брчко је, према Статуту за Дистрикт надлежна за 
послове полиције у Дистрикту. Она је потпуно самостална и једина 
надлежна за полицијске послове. Према члану 63. Статута и члана 2. 

341 Јовичић Д., оп.цит., (фуснота 1), стр. 230 и 231.
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Закона о полицији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, полиција 
Дистрикта обезбјеђује безбједну средину свим лицима у Дистрикту, а 
ради поштујући међународно призната људска права и основне сло-
боде предвиђене Уставом Босне и Херцеговине.342

У току свог постојања полиција Брчко дистрикта БиХ је прошла 
више реформи које су условљавале и промјену организацијских 
структура. Испод је наведена тренутна организациона структура по-
лиције Брчко дистрикта из 2017. године.

Шема 4. Организација Полиције Брчко Дистрикта343

У наредном тексту нећемо детаљније образлагати мјесто и улогу 
појединих организацијских цјелина, већ кратко ћемо посветити па-
жњу набрајању задатака које полиција извршава, а који су дефиниса-
ни Законом о полицији Брчко Дистрикта БиХ из јануара 2006. године.

На челу полиције је шеф полиције дистрикта, који има свог замје-
ника, а остала организација је постављена слично организацији у по-

342 Закон о полицији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 
Босне и Херцеговине”, број 23/00).

343 htpp:/ Полиција Брчко Дистрикта, сајт посјећен дана 09.10.2018. године.
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лицији Републике Српске. Полиција Дистрикта послове из своје на-
длежности обавља преко сљедећих организационих јединица:

- Кабинет шефа полиције,
- Јединица опште полиције,
- Јединица саобраћајне полиције,
- Јединица криминалистичке полиције,
- Јединица за подршку,
- Јединица за професионалне стандарде и
- Јединица за административне послове.

Задаци Полиције у оквиру надлежности и функција Дистрикта су 
оперативне, стручне, административне, правне и друге активности 
којима се обезбјеђује:

– Заштита живота и лична сигурност,
– Провођење Устава и закона Босне и Херцеговине, Статута Ди-

стрикта, закона и других аката Дистрикта,
– Одржавање јавног реда и мира,
– Људска права и грађанске слободе загарантоване Уставом БиХ,
– Заштита имовине,
– Спречавање криминала,
– Откривање кривичних дјела, прекршаја и привредних прије-

ступа и провођење истраге под надзором јавног тужиоца Ди-
стрикта,

– Заштита одређених личности и јавних објеката,
– Контрола куповине, посједовања и ношења оружја и муниције,
– Безбједност саобраћаја и контрола на путевима,
– Контрола и прегледање транспорта, заштите, коришћења и 

складиштења опасних материја.
– Регистрација моторних возила, пријава и одржавање јавних 

скупова;
– Обављање осталих активности полиције како је одређено овим 

законом.344

344 Закон о полицији Брчко Дистрикта БиХ, број: 01-013-67/06 25.01.2016. године, 
члан 8. 
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6.5. Субјекти система безбједности на нивоу 
Босне и Херцеговине

По завршетку рата на просторима БиХ егзистирале су двије енти-
тетске војске (Војска Републике Српске и Армија Федерације БиХ) као 
и два МУП (МУП Републике Српске и МУП Федерације БиХ). До от-
почињања процеса реформи безбједносног система, државни нико 
није имао никаквих надлежности над оружаним снагама ентитета, 
као и над њиховим полицијским структурама. Такав однос промије-
нио је процес реформе безбједносног система у Босни и Херцеговини, 
који је започео одмах по потписивању Дејтонског мировног споразу-
ма и престанку рата на просторима БиХ. Наведени процес је могло би 
се рећи да још није завршен и да и даље траје, некада под већим, а 
некада под мањиm притиском међународне заједнице.

Систем безбједности Босне и Херцеговине је веома сложен, а је-
дан од основних разлога је што сваки државни ентитет има свој си-
стем заштите, одбране и безбједности (Република Српска, Федерација 
Босне и Херцеговине), што постоји заједнички – систем заштите, од-
бране и безбједности државе (Босне и Херцеговине), и свака од реги-
оналних јединица има своје системе заштите, одбране и безбједности 
(кантони), рачунајући и систем заштите, одбране и безбједности Ди-
стрикта Брчко. Институције и снаге система заштите, одбране и бе-
збједности у Босни и Херцеговини су ограниченог капацитета и по-
дијељених надлежности, те као такве не могу да пруже адекватан од-
говор на актуелне заштитне, одбрамбене и безбједносне изазове ри-
зике и пријетње. Овако, успостављен систем заштите, одбране и бе-
збједности у БиХ, је резултат својеврсног компромиса и баланса из-
међу постојећег државног уређења, евроатлантских интеграцијских 
захтјева и дефинисаних безбједносних потреба државе345.

Како у свакој модерној држави у свијету обавјештајно-безбједно-
сни систем првенствено утиче организација и надлежност државе, 
међутим, Босна и Херцеговина као сложена државна заједница са сло-
женим системом заштите, одбране и безбједности   још увијек нема 
345 Кесеровић Д., Систем безбједности Босне и Херцеговине – од стварање до данас, 

Безбједност, полиција, грађани, бр. 1-2/2011 Министарство унутрашњих посло-
ва Републике Српске, Бања Лука, 2011, стр. 167-180.
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Закон о службама безбједности па се и у појмовно категоријалном 
смислу поставља питање који то субјекти система заштите, одбране и 
безбједности чине службе безбједности, односно, да ли Обавјештај-
но-безбједносна агенција, Државна агенција за истраге и заштиту, 
Војни органи безбједности или су то министарства унутрашњих по-
слова, односно агенције за спровођење закона и сл. Аналогно томе 
БиХ је потребан одређен закон о безбједносно-обавјештајном систе-
му на нивоу БиХ и ентитета који би детаљније прецизирао ту пробле-
матику са аспекта мјеста и улоге служби/агенција безбједности у сми-
слу очувања и унапређења безбједности, супротстављање савреме-
ним пријетњама безбједности и сл.. Тај законски приједлог требао би 
и да прецизира субјекте система безбједности (Обавјештајно-безбјед-
носна агенција, Војни органи безбједности-Војно обавјештајни род, 
Агенција за истраге и заштиту као агенција за заштиту и безбједност 
а не класична полицијска агенција и сл.) који сачињавају безбједно-
сно-обавјештајни систем и који су неопходни за остваривање интере-
са на пољу безбједности државе.346

Без обзира, што јасно нема успостављен и правно заокружен на-
ционални систем заштите, одбране и безбједности, Босна и Херцего-
вина има одређене елементе (субјекте) тог система и одређену леги-
слативу у овој области. Наиме, систем заштите, одбране и безбједно-
сти Босне и Херцеговине, његово функционисање и елементи дјели-
мично су утврђени Уставом Босне и Херцеговине, уставима ентитета, 
Дејтонским мировним споразумом и другим правним актима из ове 
области347. С тим у вези, систем заштите одбране и безбједности Бо-
сне и Херцеговине дјелује у два правца и на неколико нивоа. Правци 
дјеловања система безбједности су спољни (одбрамбени) и унутра-
шњи. Нивои организовања система безбједности Босне и Херцегови-
346 Буха Т., Мјесто и улога служби безбједности у сузбијању организованог кримина-

литета, магистарски рад, Факултет за безбједност и заштиту, Независни уни-
верзитет Бања Лука, 2015. стр. 27.

347 Дејтонским мировним споразумом из 1995. године створена је Босна и Херцего-
вина, држава са међународноправним субјективитетом. Ријеч је о вишеструко 
сложеној, специфичној, недовршеној и у државноправном и у уставноправном 
смислу непоновљивој држави. То државно уређење и цјелокупно унутрашње 
устројство Босне и Херцеговине успостављено је као тада једино могуће рјеше-
ње и као велики компромис. Види шире: Симовић, М.: Уставноправни основ
владавине права у Босни и Херцеговини кроз функционисање уставних институ-
ција, Сарајево, 2005, стр. 6.
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не су вишеструки и обухватају: државни ниво (државу Босну и Хер-
цеговину), ентитетски ниво (Република Српска и Федерација Босне и 
Херцеговине), Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине и десет кантона 
у Федерацији Босне и Херцеговине.

У наредном дјелу више ријечи ће бити о субјектима система бе-
збједности на нивоу Босне и Херцеговине.

6.5.1. Оружане снаге Босне и Херцеговине –
ОС БиХ348ХХ

У оквиру одбрамбеног система, Босна и Херцеговина организује, 
одржава и развија своје оружане снаге и институције одбране надле-
жне за управљање, руковођење и командовање оружаним снагама. У 
ланцу командовања, институције одбране и Оружане снаге Босне и 
Херцеговине су под врховном командом и контролом Предсједни-
штва Босне и Херцеговине.

Најважнији оперативни дио безбједносног система Босне и 
Херцеговине чине Оружане снаге. Оружане снаге Босне и Херцеговине 
су професионална, једина војна сила коју организује и контролише 
држава Босна и Херцеговина. Као институцију Босне и Херцеговине, 
оружане снаге чине припадници из реда сва три конститутивна 
народа и реда осталих, у складу са Уставом и законима Босне и 
Херцеговине.

Основна улога Оружаних снага Босне и Херцеговине је првен-
ствено одбрамбена. Међутим, савремени извори угрожавања безбјед-
ности такве су природе да им се ни једна држава, а поготово мала 
држава са ограниченим ресурсима као што је БиХ, не може сама 
успјешно супротставити. У таквом окружењу, међународна заједница 
кроз активности колективне безбједности ствара претпоставке за 
благовремену и одговарајућу помоћ и подршку било којој држави у 
случају њеног суочавања са безбједносни проблемима. Босна и Херце-
говина дијели таква опредјељења и својим оружаним снагама додје-
љује слиједеће задатке:
348 У обради насловљене цјелине коришћени су Закон о одбрани Босне и Херцего-

вине, Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, као и други 
законски и подзаконски прописи који регулишу насловљену материју.
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– учешћа у операцијама колективне безбједности, у операцијама 
за подршку миру и самоодбрани, укључујући и борбу против 
тероризма,

– пружања војне одбране Босни и Херцеговини и њеним држа-
вљанима у случају напада.

Босна и Херцеговина своје оружане снаге припрема и за изврша-
вање задатака у којима оне требају доказати своју вишеструку дру-
штвену корисност у мирнодопским условима. Војна организација и 
њени оперативни потенцијали стављају се под законом дефинисаним 
словима у службу широких потреба друштва. Оружане снаге Босне и 
Херцеговине учествују у планирању и припреми, те пружају помоћ 
цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе и 
несреће када размјере истих надилазе могућности намјенских цивил-
них институција. Стога су Оружаним снагама Босне и Херцеговине 
додијељени и задаци:

– помоћи цивилним органима у реаговању на природне и друге 
катастрофе и несреће,

– противминског дјеловање у Босни и Херцеговини.

У жељи да гради модерне оружане снаге, које ће доприноси демо-
кратизацији и изградњи безбједности и стабилност на ширем глобал-
ном плану, Босна и Херцеговина је опредијељена да ангажује своје 
оружане снаге у таквим мисијама и активностима, те истима додјељу-
је задатак испуњавања међународних обавеза Босне и Херцеговине. 
Оружане снаге Босне и Херцеговине организоване су у складу са За-
коном о одбрани Босне и Херцеговине, Законом о служби у Оружа-
ним снагама Босне и Херцеговине и Одлуком Предсједништва Босне 
и Херцеговине о величини, структури и локацијама Оружаних снага 
Босне и Херцеговине.

Организација Оружаних снага Босне и Херцеговине заснована је 
на функцијама које се изводе и прилагођене су специфичним потре-
бама Босне и Херцеговине. Функције се распоређују од нивоа Мини-
старства одбране Босне и Херцеговине, преко Заједничког штаба 
Оружаних снага Босне и Херцеговине до подређених команди. Основ-
на начела организације Оружаних снага Босне и Херцеговине су при-
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уштивост, транспарентност и потпуна координација међу функцио-
налним и специјалистичким особљем на свим нивоима. „Оружане 
снаге Босне и Херцеговине састоје се из видова, родова и служби. 
Концепт једне војне силе имплементиран је на начин да се Оружане 
снаге Босне и Херцеговине састоје из родова организованих по систе-
му пукова. Постоје три пјешадијска пука који су организације одго-
ворне за војно насљеђе и идентитет јединица и народа из којих поти-
чу, те шест осталих пукова: пук артиљеријских јединица, пук оклоп-
но-механизованих јединица, пук инжењеријских јединица, пук родо-
ва борбене подршке, пук служби подршке и пук родова ваздухоплов-
ства и противваздушне одбране. Пукови немају оперативна ни адми-
нистративна овлаштења”349. 

Структура Оружаних снага Босне и Херцеговине се заснива на 
професионалним војним лицима, цивилним лицима на служби у 
Оружаним снагама Босне и Херцеговине и лицима у резервном саста-
ву. Структура оружаних снага БиХ представљена је на шеми испод.

Шема 5: Структура ОС БиХ350ХХ

349 Одбрамбена политика БиХ, Сарајево, 2005. година, стр. 25.
350 htpp:/ Министарство одбране БиХ, сајт посјећен дана 09.11.2018. године.
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Оружане снаге и одбрамбени потенцијали Босне и Херцеговине 
примарно се развијају за потребе одбране и заштите од угро жавања 
војне природе. Међутим, у савременим условима, као посљедица ком-
плексности безбједносних изазова али и очекивања друштва, Оружа-
не снаге Босне и Херцеговине морају развијати способности вишена-
мјенске употребе, као што је то пракса у модерним одбрамбеним си-
стемима других држава.

У оквиру примарне намјене, као и дефинисаних задатака чланом 
4. Закона о одбрани БиХ, Оружане снаге Босне и Херцеговине прио-
ритетно ће развијати способности за слиједећа ангажовања:

– Одбрамбене активности: Иако пријетња од директног вањ-
ског војног напада а није вјероватна, Оружане снаге Босне и Херцего-
вине морају развијати планове за непредвиђене ситуације, те изводи-
ти обуку, вјежбе и операције како би биле приправне за одговор на 
сваку врсту пријетњи, посебно имајући у виду принципе колективне 
одбране. Наведено укључује стални професионални развој и струч-
но-специјалистичко усавршавање припадника Оружаних снага Бо-
сне и Херцеговине,

– Подршка цивилним органима: Оружане снаге Босне и Херце-
говине ће развијати и одржавати способности за пружање по-
моћи цивилним органима у широком спектру активности. У 
складу са законским надлежностима, Оружане снаге Босне и 
Херцеговине ће цивилним органима пружати помоћ у: реаго-
вању на природне и друге катастрофе и несреће; хуманитар-
ним операцијама; операцијама деминирања и уклањања неек-
сплодираних убојних средстава; операцијама уништавања не-
легалног наоружања и муниције; операцијама медицинске по-
моћи и евакуације; операцијама трагања и спашавања; контро-
лисаном уступању цивилним организација одговарајућих ре-
сурса и капацитета; обављању других активности и репрезен-
тативних дужности које одговарају савременој држави,

– Операције подршке миру: Босна и Херцеговина жели да јача-
њем својих оружаних снага постане способан и поуздан парт-
нер у борби за мир и стабилност у цијелом свијету. Стога ће 
развијање способности за размјештање потпуно опремљених и 
обучених јединица у међународно одобрене операције колек-
тивне безбједности и операције подршке миру, представљати 
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један од приоритета Оружаних снага Босне и Херцеговине. У 
циљу испуњавања услова НАТО-а, дијелови организацијске 
структуре Оружаних снага БиХ морају бити модуларни, раз-
мјестиви и међусобно замјенљиви.

6.5.2. Гранична полиција351 – ГП

Гранична полиција (Државна гранична служба – ДГС352) основана 
је Одлуком Високог представника у Босни и Херцеговини 13. јануара 
2000. године, којом је тадашњи Високи представник у Босни и Херце-
говини, у складу са својим овлашћењима према Анексу 10. Дејтонског 
мировног споразума и у складу са чланом XI Бонске декларације, до-
нио Одлуку према којој Закон о државној граничној служби ступа на 
снагу одмах, на привременој основи, све док Парламентарна скуп-
штина Босне и Херцеговине не усвоји наведени Закон у прописаној 
форми, без измјена и допуна, као и без постављања услова.

Гранична полиција Босне и Херцеговине353 службено је инаугури-
сана на сарајевском аеродрому 6. јуна 2000. године од стране Специ-
јалног представника Генералног Секретара УН Жак Пол Клајна.354 Гра-
нична полиција је управна организација у оквиру Министарства безбједно-
сти БиХ, сa оперативном самосталношћу, основана ради обављања поли-
цијских послова везаних за надзор и контролу преласка границе БиХ, и 
других послова прописаних Законом.355

Гранична полиција БиХ контролише цјелокупну границу Босне и 
Херцеговине, у дужини од 1551 км. Контрола се врши на укупно 89 
граничних прелаза од чега: 51 међународни гранични прелаз на зеле-

351 На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине, на 5. сједници Представничког дома, одржаној 15. марта 
2007. године, и на 3. сједници Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, одр-
жаној 30. марта 2007. године, усвојила је Закон о измјени Закона о ДГС.

352 У складу са својим овлаштењима према Анексу 10. Дејтонског мировног спора-
зума и у складу са чланом XI Бонске декларације, Високи представник Wolfgang 
Petritsch донио је Одлуку према којој је Закон о државној граничној служби Бо-
сне и Херцеговине, ступио на снагу 13. јануара 2000. Године.

353 У даљем тексту ГП.
354 Лалић В., Реформа безбједносног сектора БиХ, Дефендологија, 2003. стр. 82.
355 Закон о државној граничној служби Босне и Херцеговине, члан 2, став 1.
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ној и плавој граници, 4 међународна гранична прелаза на међународ-
ним аеродромима и 34 гранична прелаза за погранични промет. Сје-
диште ГП је у Сарајеву, а постоје и теренске канцеларије које су одго-
ворне главној канцеларији у Сарајеву.356

Што се тиче састава ГП, то је мултиетничка агенција за спровође-
ње закона чији састав мора одговарати попису становништва из 1991. 
године, према слиједећим критеријумима: Главна канцеларија означа-
ва структуру становништва БиХ, теренске канцеларије означавају 
структуру регије или кантона гдје се налазе, а заступљеност сваког од 
народа БиХ на положајима, на свим нивоима ни у ком случају не може 
бити већа 2/3, нити мања од 10% укупног персонала ГП. Процес запо-
шљавања у ГП-и је константан, те је предвиђено да ГП има око 3.000 
припадника.

6.5.3. Државна агенција за истраге и
заштиту – СИПА

Државна агенција за информације и заштиту формирана је 2002. 
године на нивоу Босне и Херцеговине, у складу са претходно донесе-
ним Законом357 о истој агенцији 20.6.2002. године. Након тога, Зако-
ном о државној агенцији за истраге и заштиту358 формирана је као
Државна агенција за истраге и заштиту – СИПА, и то као полицијска 
агенција Босне и Херцеговине. Усвајање Закона о Државној агенцији 
за истраге и заштиту омогућило је формално-правну трансформаци-
ју агенције за информације и заштиту трансформисана је у државну 
агенцију за истраге и заштиту. Поред уређења трансформације СИПА 
је овим законским решењем добила и добила полицијска овлашћења 
те је на основу тог постала прва полицијска агенција која своју надле-
жност остварује на цијелој територији БиХ. СИПА је управна органи-
зација у оквиру Министарства безбједности Босне и Херцеговине, са

356 Закон о државној граничној служби Босне и Херцеговине, члан 3, став 1.
357 Закон о агенцији за информацију и заштиту, Службени гласник Босне и Херце-

говине, број 15/02.
358 Закон о државној агенцији за истраге и заштиту, Службени гласник Босне и 

Херцеговине, број 27/04.
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оперативном самосталношћу, која је основана са циљем обављања 
полицијских послова на државном нивоу БиХ.

Овим законом СИПА је дефинисана као управна организација 
Министарства безбједности Босне и Херцеговине са оперативном са-
мосталношћу, чије су надлежности спречавање, откривање и истрага 
кривичних дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине, а посеб-
но организованог криминала, тероризма, ратних злочина, трговине 
људима и других кривичних дјела против човјечности и вриједности 
заштићених међународним правом, те тешког финансијског крими-
нала, затим физичка и техничка заштита лица и објеката, заштита 
угрожених свједока и свједока под пријетњом и други послови из ње-
ног дјелокруга који су одређени овим законом.

У складу са промјенама у полицијској структури у БиХ, доноше-
њем Закона о измјенама и допунама Закона о Државној агенцији за ис-
траге и заштиту, од почетка 2011. године послови и задаци заштите 
личности и објеката из надлежности СИПА-е прешли су у надлежност 
Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине.359

Структура полицијских службеника Државне агенције за истраге 
и заштиту одражава националну структуру становништва Босне и 
Херцеговине према попису становништва из 1991. године. Сједиште 
СИПЕ је у Источном Сарајеву, а поред тога агенција има и четири
регионалне канцеларије у Бањој Луци, Сарајеву, Мостару и Тузли. 
Формирање нових регионалних канцеларија, поред ове четири већ 
формиране, може бити реализовано само на основу одлуке Савјет ми-
нистара Босне и Херцеговине. Структуру Државне агенције за истра-
ге и заштиту чине сљедеће организационе цјелине: кабинет директо-
ра, криминалистичко-истражно одјељење; финансијско-обавјештај-
но одјељење; центар за истраживање ратних злочина, одјељење за за-
штиту личности и објеката; одјељење за заштиту свједока; јединица за 
специјалну подршку; служба за оперативну подршку, служба за адми-
нистрацију и унутрашњу подршку; служба за материјално-финансиј-
ске послове, одјељење за унутрашњу контролу и регионалне канцела-
рије Бања Лука, Мостар, Сарајево и Тузла. Наведена организацијска 
структура представљена је на шеми испод.

359 Ђукић С., Обавјештајне службе и обавјештајни рад, Факултет за безбједност и
заштиту, Независни универзитет, Бања Лука, стр. 110.
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Шема 6. Организациона структура СИПА-е360

Дјелокруг рада, односно надлежности СИПЕ су дефинисане и 
уређене Законом о Државној агенцији за истраге и заштиту. Дјело-
круг рада агенције се углавном односи на извршавање послова и зада-
така из сљедећих области „...сузбијање организованог криминала, те-
роризма, ратних злочина, трговине људима и другим кривичним дје-
лима против човјечности и вриједности заштићених међународним 
правом, те тешким финансијским криминалом. Државна агенција за 
истраге и заштиту обрађује податке и води евиденције у складу са За-
коном о полицијским службеницима БиХ, Законом о заштити личних 
података БиХ и другим прописима Босне и Херцеговине”.361

Радом СИПА-е руководи директор агенције кога именује Пред-
сједништво Босне и Херцеговине на приједлог Савјета министара 
БиХ уз претходни договор са ентитетским владама, а финансира се из 
буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Бо-
сне и Херцеговине.

360 www. SIPA, home page, сајт посјећен дана 23.12.2018. године.
361 Ђукић С., исто, стр. 111.
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Кабинет директора се брине о документима и материјалима који 
се достављају директору, врши одређене протоколарне послове, по-
слове пријема и обраде поште упућене директору, врши припреме за 
одржавање савјетовања и других састанака које организује Агенција 
или директор, остварује потребну сарадњу са органима управе и дру-
гим организацијама у вези са извршењем послова из дјелокруга Каби-
нета, врши и организује послове у вези са обављањем функције ди-
ректора у остваривању јавности рада Агенције, сарађује са надле-
жним органима, службама за информисање и представницима сред-
става јавног информисања, учествује у изради програма рада, извје-
штаја о раду и других писаних материјала Агенције који се односе на 
остваривање јавности рада. Криминалистичко-истражно одјељење 
(КИО) ради на спречавању, откривању и истраживању кривичних 
дјела из надлежности Суда БиХ, проналажењу и хапшењу починила-
ца кривичних дјела и њиховом довођењу тужиоцу, под надзор, по 
смјерницама и налозима тужиоца, у складу са Законом о кривичном 
поступку БиХ. КИО пружа оперативну помоћ Финансијско-обавје-
штајном одјељењу, прикупља обавјештења и податке о кривичним 
дјелима, прати и анализира безбједносну ситуацију и појаве које по-
годују настанку и развоју криминала, организује и обавља кримина-
листичко-стручне послове.362

СИПА дјелује искључиво на професионалним основама, не за-
ступајући, не штитећи, нити подривајући интересе било које поли-
тичке странке, регистроване организације или удружења, било којег 
конститутивног или другог народа у Босни и Херцеговини.

6.5.4. Канцеларија за сарадњу са ИНТЕРПОЛОМ

Канцеларија за сарадњу са Интерполом је прва институција за по-
лицијске послове која је почела са функционисањем на нивоу БиХ у 
оквиру Министарства безбједности БиХ.

На 61. сједници Генералног засједања Интерпола, одржаној у но-
вембру 1992. године, у Дакару, Сенегал, Босна и Херцеговина је при-
хваћена као чланица Интерпола, када је добила право гласања и уче-

362 Ђукић С., исто, стр. 114.
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ствовања у свим активностима Генералног скупа. Канцеларија за са-
радњу са Интерполом је у ствари Централни национални биро Босне 
и Херцеговине за сарадњу са Интерполом.

Наиме због непостојања јединствене полицијске структуру уну-
тар које би се организовао Централни национални биро, формирана 
је Канцеларија за сарадњу са Интерполом, као посебан орган Мини-
старства безбједности БиХ. Активности Канцеларије за сарадњу са 
Интерполом укључују сарадњу у вези са питањима:

 Украдених возила,
 Потрага,
 Налог за претресање,
 Привредни криминалитет,
 Организовани криминалитет,
 Трговине људима,
 Илегалне имиграције,
 Трговине дрогом,
 Трговине умјетнинама,
 Тероризама.

Канцеларијом за сарадњу са Интерполом руководи Директор, 
који има два замјеника. Непосредне послове сарадње са Интерполом 
обављају ИТ Лан менаџери и технички асистенти, као и инспектори и 
оператери.

6.5.5. Обавјештајно-безбједносна агенција –
ОБА/ОСА Босне и Херцеговине363

Обавјештајно-безбједносни систем јед не др жа ве или дру гог од го-
ва ра ју ћег ентите та у ор га ни за ци о но-функ ци о нал ном сми слу ре ал но 
об у хва та са мо професионалне инсти ту ци је националне безбјед но сти 
(обавјештај не и безбјед но сне) и спе ци ја ли зо ва не ор га не, ин сти ту ци је 
и тије ла ко ја упра вља ју ак тив но сти ма слу жби – чла ни ца ма обавјештај-
не за јед ни це и усмје ра ва ју их у од ре ђе ним прав ци ма и, истовреме но, 
363 У обради насловљене цјелине коришћен је Закон о обавјештајно – безбједносној 

агенцији Босне и Херцеговине, као и други законски и подзаконски прописи 
који регулишу обавјештајно – безбједносне послове.
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по среду ју из ме ђу тих слу жби и ин сти ту ци ја, с јед не стране, и нај ви-у
ших др жав них ор га на, с дру ге стра не.364

Обавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине осно-
вана је Законом о обавјештајно безбједносној агенцији Босне и Хер-
цеговине365, који је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, 
усвојила на сједници Представничког дома одржаној 22. марта 2004. 
године, и сједници Дома народа одржаној 22. марта 2004. године. 
Агенција је настала спајањем цивилних обавјештајно-безбједносних 
институција које су раније дјеловале у Федерацији Босне и Херцего-
вине (Федерална обавјештајна сигурносна служба – ФОСС) и у Репу-
блици Српској (Обавјештајно-безбједносна служба – ОБС). Агенција 
је почела са радом 1. маја 2004. године366. Обавјештајно-безбједносна 
агенција Босне и Херцеговине је одговорна за прикупљање, анализи-
рање, обраду и дистрибуцију обавјештајних података у циљу заштите 
безбједности, укључујући суверенитет, територијални интегритет и 
уставни поредак Босне и Херцеговине. Агенција обавља свој рад у 
складу са одредбама Устава и Закона Босне и Херцеговине, укључују-
ћи одредбе Европске конвенције о заштити људских права и основ-
них слобода и њених протокола, те међународним уговорима и спо-
разумима које је Босна и Херцеговина потписала или им је приступи-
ла. Агенција је цивилна обавјештајно-безбједносна институција, која 
има статус независне административне организације Босне и Херце-
говине. Такође, Агенција има статус правног лица, а на територији 
Босне и Херцеговине не могу се оснивати ни дјеловати никакве друге 
цивилне обавјештајно-безбједносне структуре. Унутрашња органи-
зација Агенције утврђује се правилником о унутрашњој организаци-
ји, којим се утврђују организационе јединице, у складу с уставном 
структуром Босне и Херцеговине.367

364 Мијалковић С., Кесеровић Д., Основи безбједности, Факултет за безбједност и 
заштиту, Бања Лука, 2010, стр. 69-71.

365 Закон о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине, Службени 
гласник Босне и Херцеговине, број 22/04, 20/04, 56/06.

366 Од 1. маја 2004. године ставља се ван снаге Закон о Обавјештајно-безбједносној 
служби Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр. 21/98, 17/99 
и Закон о Обавјештајно-сигурносној служби Федерације Босне и Херцеговине, 
Службене новине Федерације Босне и Херцеговине, бр. 23/02. У складу с чланом 
12, 13. и 16. овог Закона, до 31.03.2005. године Извршни обавјештајни одбор оба-
вљаће дужност предсједавајућег прописану чланом 10. овог Закона.

367 Исто, члан 1, 2, 3.
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Унутрашња организација Агенције утврђује се Правилником о 
унутрашњој организацији којим се утврђују организационе јединице 
с обзиром на уставну структуру Босне и Херцеговине. Правилник о 
унутрашњој организацији доноси генерални директор Агенције уз 
консултације са замјеником генералног директора и уз одобрење Са-
вјета министара Босне и Херцеговине. Након консултација с Извр-
шним обавјештајним одбором и генералним директором, предсједа-
вајући доноси Правилник о унутрашњој организацији Обавјештајно-
-безбједносно-савјетодавне службе и дужностима њених запослених. 
Предсједавајући може затражити од генералног директора Агенције 
да задужи запослене у Агенцији да пруже стручну помоћ Обавјештај-
но-безбједносно-савјетодавној служби, када то оцијени потребним. 
Организационо се обавјештајно-безбједносна агенција састоји из 
двије компоненте, обавјештајне и безбједносне, а могло би се рећи и 
да се ради о једној интегрисаној цјелини са двоструким обиљежјима, 
обавјештајним и безбједносним. На шеми испод представљена је ор-
ганизацијска структура агенције.

Шема 6.: Унутрашња организација Агенције368

368 htpp:/ Обавјештајно безбједносна агенција, сајт посјећен дана 09.11.2018. године.
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Запошљавање у Агенцији врши се на начин предвиђен законом. 
Одредбе Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцего-
вине не примјењују се на запослене у Агенцији. У случајевима када 
права и обавезе запослених и радни односи нису регулисани овим 
законом, примјењују се одговарајући закони и прописи Босне и Хер-
цеговине о радним односима. За пријем у радни однос у Агенцији 
није обавезан јавни конкурс. Правилником о унутрашњој организа-
цији утврђују се услови за свако радно мјесто у Агенцији, као и посеб-
ни услови за запошљавање у Агенцији. Као изузетак од овог правила, 
одређена радна мјеста у Агенцији могу бити попуњена путем јавног 
конкурса. У Правилнику о унутрашњој организацији набројана су 
радна мјеста која су предмет јавног конкурса. Лица која желе ступити 
у радни однос у Агенцију морају испуњавати и безбједносне услове 
који се утврђују путем безбједносне провјере, а поред општих услова, 
за пријем у Агенцију морају испуњавати и посебне услове за пријем и 
распоређивање на поједине послове (одређена школска спрема и 
струка, радни стаж, посебне стручне вјештине и знања, посебна 
здравствена способност и др.) прописане Правилником о унутра-
шњој организацији Агенције. Коначну одлуку о запошљавању и о ра-
спореду на радно мјесто доноси генерални директор Агенције, осим 
уколико овим законом није другачије прописано.369

Запослени у Агенцији извршавају задатке на које су распоређени 
у складу са овим и другим релевантним законима и прописима, уз 
поштовање принципа садржаних у Уставу Босне и Херцеговине. За-
послени сносе личну одговорност за часно извршавање задатака 
Агенције, како је то утврђено законом и другим релевантним доку-
ментима о политици Агенције. Уколико запослени сматра да је при-
мио незакониту наредбу, он своју забринутост у погледу незаконито-
сти саопштава наредбодавцу. У случајевима када наредбодавац поно-
ви наредбу, запослени тражи писмену потврду те наредбе. Уколико 
запослени и даље има одређене резерве, прослеђује наредбу непо-
средном руководиоцу наредбодавца и о томе обавјештава главног ин-
спектора. Запослени имају право: на стални радни однос до стицања 
услова за пензију, изузев оних лица која су запослена на одређено 
вријеме; на одсуство у складу са Правилником о раду Агенције, као и 

369 Упореди: члан 37–41.
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на наставак рада на истом или сличном радном мјесту по истеку од-
суства; да буду награђени за извршавање дужности и задатака како је 
утврђено овим законом; да примају плату и накнаду у складу са зако-
ном; на напредак у каријери и стручно усавршавање, путем обуке и на 
друге начине; на заштиту свог физичког и моралног интегритета од 
стране државе током обављања службених дужности; да се руководи-
оци према њима односе поштујући људско достојанство и да оснују 
или да се учлане у синдикат или професионално удружење у складу са 
законом, с тим да то не представља обавезу. Запослени Агенције на 
радним мјестима која укључују обављање оперативних активности 
имају право на стаж осигурања у увећаном трајању, тако да се сваких 
12 мјесеци ефективног рада у Агенцији обрачунава као 16 мјесеци 
стажа осигурања. Запослени не могу бити чланови политичких стра-
нака, примати инструкције од политичких странака, нити обављати 
било какву додатну активност за коју се плаћа накнада или другу јав-
ну или професионалну дужност која је неспојива са радом у Агенци-
ји. Изузетно, запослени који жели обављати додатну активност за 
коју се плаћа накнада или другу јавну или професионалну дужност, 
мора за то тражити одобрење од генералног директора. Запослени 
морају бити непристрасни, а нарочито у сљедећим случајевима: мора-
ју избјегавати пропусте и активности у вршењу своје професионалне 
дужности којима се крше или који су неспојиви са дужностима утвр-
ђеним овим законом и не могу тражити или прихватити за себе или 
своје сроднике било какву добит, корист, накнаду у новцу, услугама и 
слично, осим оних дозвољених овим законом.370

Агенција је одговорна за прикупљање обавјештајних података у 
вези са пријетњама по безбједност Босне и Херцеговине, како унутар, 
тако и ван Босне и Херцеговине, њихово анализирање и преношење 
овлашћеним институцијама, као и за прикупљање, анализирање, об-
раду и преношење обавјештајних података с циљем пружања помоћи 
овлашћеним службеним лицима, како је дефинисано Законима о кри-
вичном поступку у Босни и Херцеговини, те осталим надлежним ин-
ституцијама у Босни и Херцеговини када је то потребно ради сузбија-
ња пријетњи по безбједност Босне и Херцеговине. „Пријетњама по 
безбједност Босне и Херцеговине” сматрају се пријетње суверенитету, 

370 Исто, члан 42–56.
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територијалном интегритету, уставном поретку, основама економске 
стабилности Босне и Херцеговине, као и пријетње глобалној безбјед-
ности које су штетне по Босну и Херцеговину, а нарочито: тероризам, 
као и међународни тероризам; шпијунажа усмјерена против Босне и 
Херцеговине или штетна по безбједност Босне и Херцеговине на било 
који други начин; саботажа усмјерена против виталне националне 
инфраструктуре Босне и Херцеговине или на други начин усмјерена 
против Босне и Херцеговине; организовани криминалитет усмјерен 
против Босне и Херцеговине или штетан по безбједност Босне и Хер-
цеговине на било који други начин; трговина дрогама, оружјем и љу-
дима усмјерена против Босне и Херцеговине или штетна по безбјед-
ност Босне и Херцеговине на било који други начин; незаконита ме-
ђународна производња оружја за масовно уништење, или њихових 
компоненти, као и материјала и уређаја који су потребни за њихову 
производњу; незаконита трговина производима и технологијама које 
су под међународном контролом; радње кажњиве по међународном 
хуманитарном праву; дјела организованог насиља или застрашивања 
националних или вјерских група у Босни и Херцеговини371.

При извршавању активности за које је надлежна, Агенција има 
право да користи оперативна средства и методе372. Агенција врши 
размјену обавјештајних података и остварује друге облике сарадње с 
обавјештајним и безбједносним службама у другим државама и дру-
гим страним и међународним институцијама у циљу обављања по-
стављених задатака. Агенција користи своја оперативна средства и 
методе у циљу пружања заштите институцијама и објектима Босне и 
Херцеговине као и институцијама и објектима Федерације, Републике 
Српске и Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине, те дипломатским 
мисијама Босне и Херцеговине у иностранству, као и приликом др-
жавних посјета и других догађаја, како то одреде предсједавајући Са-
вјета министара или генерални директор. Такође, уколико Агенција 
371 Види члан 5. Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији.
372 Оперативна средства и методе које користи Агенција при извршавању својих 

активности наведене су у Глави VIII и Глави IX Закона о Обавјештајно-безбјед-
носној агенцији БиХ. То су све оне методе и средства која су својствена и другим 
савременим обавјештајним и безбједносним службама у свијету, а то су прије 
свега методе прикупљања обавјештајних података из људских извора, прику-
пљање обавјештајних сазнања из отворених извора, метод сарадње и технички 
метод.
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добије информације у вези са незаконитим активностима које су из-
вршене или за које постоји вјероватноћа да ће бити извршене, о тим 
информацијама обавјештава надлежно тужилаштво, истражне орга-
не и друга релевантна тијела. Информације овлаштеним званичници-
ма и тијелима373 достављају се у складу с принципом „потребно да 
зна”, осим уколико није другачије прописано законом. Агенција изра-
ђује и ставља на располагање јавности извјештај о својим циљевима, 
програмима и генералном тежишту својих активности, који је засно-
ван на информацијама које нису тајне.374

Један од таквих докумената је и Годишња платформа375 са смјер-
ницама за рад Обавјештајно-безбједносне Агенције Босне и Херцего-
вине, која представља плански и усмјеравајући документ којим се 
усмјерава рад Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцего-
вине и одређују основни задаци, циљеви и приоритет дјеловања Аген-
ције у подручју њене надлежности. Наиме, Предсједништво Босне и 
Херцеговине одобрава Годишњу платформу, која садржи главна одре-
ђења рада Агенције у складу са међународном праксом. Платформу 
обавјештајно-безбједносне политике припрема Савјет министара, а 
усваја је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. Обавје-
штајно-безбједносна дјелатност темељи се на Уставу Босне и Херцего-
вине, одредбама Европске конвенције о заштити људских права и 
основних слобода и њених протокола, Закону о Обавјештајно-бе-
373 Званичници и тијела која су корисници информација агенције јесу: Предсједни-

штво БиХ, предсједавајући Савјета министара БиХ, министри спољних послова, 
безбједности, одбране, предсједник, потпредсједник и премијер Федерације и 
Републике Српске, министри унутрашњих послова Федерације и Републике 
Српске, предсједник и замјеник предсједника Заступничког дома Парламентар-
не скупштине БиХ, предсједник и замјеник предсједника Дома народа Парла-
ментарне скупштине БиХ, предсједник и замјеник предсједника Народне скуп-
штине Републике Српске, предсједник и замјеник предсједника Заступничког 
дома Федерације БиХ, предсједник и замјеник предсједника Дома народа Феде-
рације БиХ, као и обавјештајно-безбједносна комисија Парламентарне скуп-
штине БиХ, Закон о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, Службени гла-
сник Босне и Херцеговине, број 12/04, 20/04, 56/06.

374 Упореди члан 6. Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији и интер нет пре-
зентацију: www.оса-оба.гов.ба/уставност и законитост, информације и саопште-
ња, контакт. 

375 Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне/сигурно-
сне агенције Босне и Херцеговине – документи, Интер нет, 15/05/2016 www.parla-
ment.ba 
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збједносној Агенцији Босне и Херцеговине, и обавезама које прои-
стичу из чланства у Организацији Уједињених народа, те другим ме-
ђународним уговорима и споразумима које је Босна и Херцеговина 
потписала или им је приступила.

На основу Годишње платформе Агенција је дужна израдити пла-
нове и програме за реализацију наведених задатака. Годишња плат-
форма полази од нужности заштите вриједности и интереса Босне и 
Херцеговине. У оквиру свог дјеловања Агенција мора континуирано 
пратити изазове и пријетње376 по безбједност Босне и Херцеговине, те 
анализирањем свих процеса и појава (у БиХ и иностранству, а посеб-
но у регији) осигуравати податке надлежним органима Босне и Хер-
цеговине у циљу превенције пријетњи за рјешавање кризних ситуа-
ција, ванредних околности и стања. У сагледавању потенцијалне при-
јетње у контексту регионалне али и глобалне безбједности, полази се 
од процјене да је мала вјероватноћа за оружану агресију према Босни 
и Херцеговини. Стога активност Агенције мора бити примарно усмје-
рена на прикупљање података и информација које ће надлежним ор-
ганима омогућити отклањање препрека и доношење одлука у оства-
ривању стратешких, политичких, безбједносних и одбрамбених ци-
љева Босне и Херцеговине.

Прикупљање и анализу података о намјерама угрожавања инте-
реса и безбједности Босне и Херцеговине, Агенција мора проводити у 
376 Интересантно је да Годишња платформа са смјерницама за рад Обавјештајно-

-безбједносне агенције Босне и Херцеговине, као стратешки плански акт Аген-
ције, осим пријетњи које су побројане у законском тексту употребљава и термин 
изазова по безбједност Босне и Херцеговине, мада се тај израз експлицитно не 
помиње у самом Закону. С тим у вези, сматрамо да би било пожељно, у уводном 
дијелу Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији под називом Значење из-
раза – основних појмова, дефинисати и поједине изразе, односно њихово значе-
ње, како би се отклониле евентуалне нејасноће. Тако се често прави класифика-
ција опасности, по којој се оне дијеле на изазове, ризике и пријетње безбједно-
сти. За разлику од изазова који представљају неизвијесну ситуацију која некога 
или нешто ставља на пробу, ризика који представља могућност губитка, повре-
де, стварања неугодне ситуације или уништења, пријетња представља јасно и 
непосредно изражену намјеру и/или способност да се неко или нешто поврије-
ди, уништи, казни итд. Политика националне безбједности увијек зависи од 
перцепције пријетњи које постоје у односу на националне интересе и предста-
вља развијање могућности заштите од безбједносних изазова, ризика и пријет-
њи. Види детаљније: Појмовник безбедносне културе, Центар за цивилно-војне 
односе, Београд, 2009.
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оквиру својих редовних дјелатности и/или на основу захтјева тијела 
државне власти и корисника података који су прикупљени радом 
Агенције, те их благовремено достављати на законом и одговарају-
ћим подзаконским актима прописани начин. Под наведеним се под-
разумијевају подаци који се могу прикупити законом прописаним 
методама обавјештајног рада у земљи и иностранству, а који су важни 
за доношење одлука значајних за остваривање безбједносних интере-
са. Агенција третира обавјештајни рад не само као посебан вид свог 
подручја дјеловања него и као методолошки приступ, те га као таквог 
мора интегрисати у све остале видове оперативног дјеловања с циљем 
унапређења свеукупног обавјештајног знања којим располаже као 
институција. Обавјештајни рад Агенције мора бити цјеловит, и у том 
смислу одражавати плански, систематичан, и методичан приступ ак-
тивностима унутар сваког подручја дјеловања.377

6.5.6. Дирекција за координацију полицијских 
тијела БиХ

Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ основана је 
Законом о дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенци-
јама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине378 као
управна организација у оквиру Министарства сигурности БиХ са 
оперативном самосталношћу. Дирекцијом руководи директор који за 
свој рад и рад Дирекције одговара министру сигурности и Вијећу ми-
нистара БиХ. Директор има два замјеника који за свој рад одговарају 
директору. Надлежности Дирекције се већином односе на комуника-
цију, сарадњу и координацију између полицијских организација БиХ, 
сарадњу и комуникацију с одговарајућим страним и међународним 
органима у вези с питањима полицијских послова од међународног 
значаја или заједничког интереса, сарадњу полицијских тијела БиХ са 

377 Детаљније: Ђукић, С.: Organization, duties and tasks of the Intelligence and Security 
Agency of Bosnia and Herzegovina in combating terrorism and organized crime, Inter-
national scientifi c conference „Archibald Reiss Days”, Academy of Criminalistic and Po-
lice Studies, Belgrade, 2015.

378 Службени гласник БиХ, број: 38/06
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одговарајућим органима у БиХ у вези полицијских послова или у вези 
питања надлежности суда БиХ, стандардизацију рада у вези с поли-
цијским питањима у БиХ, дневно обједињавање сигурносних инфор-
мација од значаја за БиХ, послове физичке и техничке заштите лица и 
објеката органа БиХ, дипломатско-конзуларних представништава 
који се штите у складу са одговарајућим законима и међународним 
обавезама, прикупљање, праћење, анализирање и коришћење подата-
ка од значаја за сигурност БиХ и провођење међународних уговора о 
полицијској сарадњи из надлежности Дирекције као и остале послове 
прописане другим прописима.

У оквиру Дирекције дјелује и Уред за сарадњу с Интерполом (НЦБ 
Интерпол Сарајево), као служба чије се надлежности и обавезе уре-
ђују посебним прописима. Задатак јој је осигурање и унапређење са-
радње са полицијским снагама, правосудним тијелима у борби про-
тив међународног организованог криминала и других облика међуна-
родног криминала, а у духу „Универзалне декларације о људским пра-
вима”. Дирекција има 825 запослених од предвиђених 1.268. Сједиште 
Дирекције је у Сарајеву.

6.5.7. Остали субјекти система заштите,
одбране и безбједности у БиХ

Као што смо видјели у претходни редовима ове књиге било је ри-
јечи о конвенционалним субјектима заштите, одбране и безбједности јечј
како на ентитетском и нивоу Брчко Дистрикта БиХ, тако и на држав-
ном нивоу. У наредних пар ријечи рећи ћемо нешто о неконвенцио-
налним субјектима заштите, одбране и безбједности. Не конвенцио-
налне субјекте нећемо посебно образлагати, већ ћемо рећи да је мје-
сто и улога истих у систему заштите, одбране и безбједности стриктно 
дефинисана уставима и законским актима ентитета и Брчко Дистрик-
та БиХ, као и Уставом и законским актима државе БиХ.

Органи управе као извршни органи власти, имају веома одговор-
не задатке и то како у спровођењу утврђене политике, извршавању 
закона и других аката које доносе надлежне скупштине, тако и у са-
гледавању стања у одређеним областима, иницирању, предлагању и 
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предузимању адекватних мјера и активности за ефикасно и успјешно 
сузбијање појава незаконитости и свих извора и облика угрожавања. 
Они су непосредно одговорни за стање у области за коју су образова-
ни. Законодавац их је обавезао и да пријављују кривична дјела за која 
су сазнали вршењем своје надлежности.

На нивоу Босне и Херцеговине, постоје два организациона обли-
ка управе, и то:

– министарства,
– управне организације, које се могу организовати као самостал-

не управне организације и као управне организације у саставу 
министарства, а појављују се у облику агенција, завода, дирек-
ција и др.

На нивоу Републике Српске, Законом о министарствима предви-
ђена су три организациона облика органа управе, и то:

– министарства,
– републичке управе и
– управне организације које се могу организовати као самостал-

не управне организације или у оквиру министарства.

На нивоу Федерације Босне и Херцеговине, према Закону о мини-
старствима и другим тијелима федералне управе предвиђена су три 
организациона облика органа управе, а то су:

– министарства,
– федералне управе и
– федералне установе.

Брчко Дистрикт представља посебно подручје у којем је успоста-
вљен посебан режим управе. Положај Брчко Дистрикта утврђен је 
Статутом Брчко Дистрикта, који га одређује као јединствену админи-
стративну јединицу локалне самоуправе која је под суверенитетом 
Босне и Херцеговине. Извршна власт регулисана је Законом о извр-
шној власти Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Према том зако-
ну извршну власт чине градоначелник и шефови одјељења владе.

Инспекцијскe контроле врше посебни органи управе (инспекто-
рати) као самостални органи управе или као посебне инспекцијске 
службе формиране као посебне организационе јединице појединих 
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органа специјализованих за одређену врсту послова. Инспекцијске 
службе су стручне службе у оквиру органа управе, чији је основни 
задатак спречавање појава незаконитости. Као специјализоване слу-
жбе за остваривање управног надзора који врше органи државне 
управе, оне имају своје специфичности у односу на друге органе упра-
ве. Те специфичности се изражавају не само у посебним овлашћењи-
ма да предузимају одговарајуће управне мјере и радње, већ и у непо-
средном остваривању инспекцијске контроле, начину рада и међу-
собним односима инспекција. Инспекцијске службе су веома значајан 
чинилац друштва за јачање законитости и одговорности, за обезбје-
ђење функционисања и развитка привредног система, и за спречава-
ње извора и облика угрожавања безбједности државе.

Позитивно-правно уређење инспекцијског надзора у Републици 
Српској регулисано је Законом о инспекцијама у Републици Српској. 
Организациону структуру чине Републичка управа за инспекцијске 
послове која дјелује на читавој територији Републике, и инспекције 
које дјелују у оквиру својих овлаштења на подручју своје територијал-
не јединице.

У Федерацији Босне и Херцеговине послове инспекцијског надзо-
ра врше такође органи управе у оквиру своје надлежности, преко ин-
спектора или другог службеника тог органа којег одреди руководи-
лац. Поред федералних органа, послове инспекцијског надзора врше 
кантонални и локални органи управе у оквиру својих изворних овла-
шћења. Органи правосуђа одлучују на основу устава, закона и других 
важећих правних прописа. Стога се они при одлучивању руководе 
искључиво принципом законитости, а не принципом цјелисходно-
сти. Да би се обезбиједио ваљан и законит рад судства, неопходно је 
обезбиједити одређене претпоставке које се тичу прије свега незави-
сности судства и обезбјеђења „одговарајућег правног поступка” који 
омогућава судску непристрасност, јавност поступка, право на одбра-
ну и стручну помоћ адвоката, право на образложену пресуду и жалбу. 
Опште је позната чињеница, да носиоци правосудних функција (су-
дија, тужиоци) у остваривању својих функција, у свим подручјима 
судовања (кривично, грађанско, привредни преступи, парнични по-
ступак итд.) и у бројним контактима са грађанима, долазе до бројних 
сазнања, запажања и података и то не само о девијантним појавама и 
чиниоцима који их омогућавају, већ и о настојањима појединаца да 
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изигравањем прописа и сл. легализују незаконито стицање имовине, 
избјегну друштвене обавезе. Исто тако, они долазе и до података о 
непотпуним или недореченим нормативним актима, као и другим са-
знањима релевантним за предузимање одговарајућих мјера ради 
спречавања друштвено-негативних појава и угрожавања безбједно-
сти државе уопште.

Суд Босне и Херцеговине и Тужилаштво Босне и Херцеговине дје-
лују на државном нивоу и њихове надлежности су прописане Зако-
ном о суду и тужилаштву. Да би се осигурало ефикасно остваривање 
надлежности државе Босне и Херцеговине и поштовање људских пра-
ва и владавине закона на њеној територији, оснива се Суд Босне и 
Херцеговине. Сједиште Суда је у Сарајеву. Суд чине предсједник и 
одређени број осталих судија, како је то прописано законом.

Суд је надлежан за кривична дјела утврђена Кривичним законом 
Босне и Херцеговине и другим законима Босне и Херцеговине. Он је 
даље надлежан за кривична дјела утврђена законима Федерације Бо-
сне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине када та кривична дјела:

– угрожавају суверенитет, територијални интегритет, политич-
ку независност, националну сигурност и међународни субјективитет 
Босне и Херцеговине;

– могу имати озбиљне реперкусије или штетне посљедице на 
привреду Босне и Херцеговине, или могу изазвати друге штет-
не посљедице за Босну и Херцеговину или могу изазвати 
озбиљну економску штету или друге штетне посљедице изван 
територије датог ентитета или Брчко Дистрикта Босне и Хер-
цеговине.

Тужилаштво Босне и Херцеговине је институција чије је право и 
основна дужност откривање и правно гоњење извршилаца кривич-
них дјела која су у надлежности Суда Босне и Херцеговине, а пропи-
сана Кривичним законом Босне и Херцеговине, те кривична дјела 
прописана ентитетским или кривичним законом Брчко Дистрикта 
када су испуњени услови државне надлежности по Закону о Суду Бо-
сне и Херцеговине.
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7. УМЈЕСТО ЗАКЉУЧКА

Научни дискурс заштита+одбрана=безбједност потврђује де-
фендологија као наука о заштити, одбрани и безбједности и то 

као парадигма владајуће теорије највишег обима која на нов начин 
дефинише законе структуре и динамике у заштити, одбрани и бе-
збједности. Заштита, одбрана и безбједност као главни и дугорочни 
задатак државе подразумијева различите сфере њеног дјеловања. Ова 
тема изложена је бројним контроверзама теоријског и практичног ка-
рактера. Те су контроверзе продукт дјеловања ширег сплета друштве-
но-економских, политичких и културних околности. Оне, практично, 
не само да диверзификују теоријско мишљење, него конкретну поли-
тичку и друштвену праксу државе чине расцијепљеном између нара-
слих изазова, ризика и пријетњи по заштиту, одбрану и безбједност 
модерне државе, с једне стране, и функције и организације заштите, 
одбране и безбједности модерне државе, с друге стране.

Свако откриће, па тако и откриће Дефендологије као фундамен-
талне науке о заштити, одбрани и безбједности, проширује видике чо-
вјека и представља морални чин. Иако у откривању (науци) нема мо-
ралних дилема, научник мора имати на уму могућу употребу свог от-
крића, а ДЕФЕНДОЛОГИЈА као наука и научно поље у којем се разви-
јају уже научне области заштита, одбрана, безбједност и евентуално 
неке друге до којих се буде дошло тимским радом у даљем процесу 
истраживања научног поља Дефендологије. Откриће Дефендологије 
није дошло спонтано, већ је плод свјесне активности, која је кроз 33 
(тридесет три) године стручног и научног истраживања у овој области 
друштвених наука управљена конкретном циљу, тј. научном обједи-
њавању заштите, одбране и безбједности у Дефендологију. Лијепо и 
звучи... Сазнајни процес у овом научном истраживању се састоји од 
теоријског мишљења и од емпиријског доживљавања, јер нема откри-
ћа без одговарајуће везе између теоријског мишљења и емпиријског 
доживљавања. (моје емпиријско доживљавање траје пуне 33 године, а 
млађег колеге нешто мање за деценију). Најчешће се каже да се наука, 
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па тако и дефендологија састоји од предмета и метода истраживања. 
То међутим није тачно. Предмет неке науке, па тако и Дефендологије је 
дио објективне стварности, а наука је мисаона интерпретација тог ди-
јела стварности. Дакле, једно је објективна стварност, а друго је мисао 
о објективној стварности. Према томе, наука, па тако и Дефендологија 
се не састоји од предмета, већ од сазнања о свом предмету и методу 
помоћу којих истражује свој предмет. Методе истраживања у Дефен-
дологији су рационално емпиријски поступци који нас воде истини-
тим сазнањима. Помоћу њих успостављамо везу између мисли о објек-
тивној стварности (заштита, одбрана, безбједност итд,) и саме ствар-
ности о којој се мисли. Међутим, друштвени дуализам одразио се и у 
подручју научних метода тако да се супротставља теоријска и емпи-
ријска верификација. Научна мисао у Дефендологији је самокоректив-
на, јер љубав према истини (знатижеља) развија интелектуалну хра-
брост да се суочимо са тешкоћама и да савладамо илузије идеолошких 
и политичких термина које су привремено пријатне, али на крају 
штетне. Најтеже је за истину у вријеме кад све може бити истина.

У књизи „Основи Дефендологије” је потврђена је хипотеза да 
заштитни, одбрамбени и безбједносни систем модерне државе у со-
циолошком, политиколошком и правном смислу је систем који 
извире из друштвених односа и њима одговарајућег друштвеног 
система. Даље је указано на правилност да је заштитни, одбрамбени 
и безбједносни систем модерне државе нужно условљен политичким 
захтјевима за остваривање циљева државне глобалне стратегије, а 
његова ефикасност условљена је на повјерењу грађана, у противном 
систем није ефикасан и неопходно га је реформисати.

Заштитна, одбрамбена и безбједносна политика је политика 
државе. То је политика за све грађане. Одржива заштитна, одбрамбе-
на и безбједносна политика модерне државе се базира на укључивању 
грађана у њено спровођење, базира се на развијајућим компромисима 
међу различитим мишљењима. Темељи се на консултацијама, ком-
промису и консензусу. Њен квалитет у основи зависи од степена при-
лагођености средини, што значи да одговара реалним и предвидивим 
пријетњама, опасностима и ризицима, да није само одбрамбена, него 
користи прилику за трајно унапређење безбједносне ситуације, и по-
чива на тачним информацијама, а по могућности и прогнозама о бу-
дућности државе и међународне заједнице.
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Повећањем везе између законских норми заштите, одбране и бе-
збједности модерне државе и неписаних моралних норми расте и сте-
пен ефикасности њиховог спровођења у живот, односно њихов соци-
јални значај. Може се констатовати да само у таквим случајевима рас-
те њихов друштвени значај, а самим тим ефикаснија је њихова улога у 
друштву. У сваком другом случају законске норме заштите, одбране и 
безбједности не могу имати већи друштвени ефекат и углед. Потреба 
за заштитом, одбраном и безбједношћу је једна од основних људских 
потреба. Она је идеал и циљ којем се стално тежи, али се врло тешко 
остварује и постиже. На подручју заштите, одбране и безбједности 
државе и безбједности уопште не може се постићи њена апсолутна 
функција, јер у друштвеном животу влада интензивна промјењивост 
односа и велика друштвена несигурност. Кроз безбједност се препли-
ћу веома различити и непомирљиви интереси друштвених чинилаца 
и социјалних група унутар државних заједница. Интереси се покуша-
вају остварити и разријешити најразноврснијим поступцима и ак-
тивностима, а често и примјеном силе. Из тога произилази потреба да 
се стално улажу напори за откривање и проучавање сложених про-
блема заштите, одбране и безбједности модерне државе. Потврђене су 
хипотезе да: стабилност заштите, одбране и безбједности државе у 
основи зависи од степена прилагођености средини, традицији и вре-
мену, што значи да одговара реалним и предвидивим опасностима и 
ризицима, и да почива на објективним прогнозама о будућности др-
жаве и међународне заједнице; степен вањске безбједности државе је 
изражен у еквиваленту њене унутрашње стабилности, односно за-
снива се на проналажењу уставно-правне, политичке и безбједносне 
концепције и доктрине која ће осигурати легитимна права грађанима, 
установљена од стране међународне заједнице; степен безбједности 
модерне државе зависан је и у цјелини ефикаснији уколико функцио-
нишу сви елементи политичког система, што се нарочито односи на 
усклађивање мјера и акција за заштиту друштвених вриједности.

Заштита, одбрана и безбједност су основни државни интерес, 
основна друштвена потреба, основна друштвена вриједност и нај-
чвршћа гаранција безопасности. Остваривање услова за заштиту, 
одбрану и безбједност постиже се функционалним дјеловањем систе-
ма заштите, одбране и безбједности, али не само репресивним и пре-
вентивним дјеловањем државних органа, већ прије свега заштитном, 
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одбрамбеном и безбједносном културом понашања, као услова за 
остваривање заштите, одбране и безбједности државе.

Државно-заштитна моћ је израз ефикасности спровођења држав-
них мјера, подизања свијести грађана као и ефикасности оперативне 
и стручне помоћи надлежних органа државне управе. То није више 
само моћ класичне државне принуде, већ моћ друштва у коме, на 
основу стања свијести, свако има право и дужност да чува основне 
друштвене вриједности.

Демократски уређена модерна држава претпоставља одређени 
степен опште социјалне сигурности. Без ове социјалне димензије за-
штита, одбрана и безбједност државе би била изложена двострукој 
опасности: њу би својим незадовољством, протестима и конфликти-
ма угрожавали социјално незбринути или недовољно збринути, као и 
они припадници друштва којима је пружена шанса и који су је спо-
собни искористити, и други би дјеловали под сталном пресијом соци-
јалне несигурности која може и њих захватити, па би тако, с једне 
стране, придоносили социјалним напетостима, а с друге стране би 
настојали изиграти задана правила игре, како би себи створили за-
штиту, одбрану и безбједност коју им не јамчи сама држава.

Научно изучавање заштите, безбједности и одбране до сада је 
било недовољно. У овим покушајима, разноврсне уско засноване (спе-
цијализоване) научне дисциплине (војне науке, полемологија, викти-
мологија, екологија, наука о здрављу) нису довољне јер је у питању 
глобално и веома комплексно питање базирано на одређеним једин-
ственим законима. Одговор је неопходно потражити развијањем цје-
ловите науке о заштити, одбрани и безбједности, која би преиспити-
вала ове законе и путем њих повезивала достигнућа свих одвојених 
заштитно - одбрамбених, безбједносних научних дисциплина и про-
нашла оптималне могућности заштитно-одбрамбене безбједносне 
функције на глобалном, микро и макро нивоу (космичком, планетар-
ном, регионалном, националном, индивидуалном, биолошком и еко-
лошком).

Опредјељења смо да се та наука зове дефендологија (општа на-
ука о заштити, одбрани и безбједности). Она проучава правилности 
које су основа постојања и спровођења функције и организације за-
штите, одбране и безбједности живих бића, нарочито човјека и људ-
ског друштва, људских заједница, нација, држава.
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Друштвена законитост је да се приликом организовања и регули-
сања основних друштвених интереса, путем система заштите, одбра-
не и безбједности, као посебне друштвене цјелине, нужно утиче на 
ове интересе и истовремено онемогућује остваривање антидруштве-
них интереса. Када заштиту, одбрану и безбједност модерне државе 
тумачимо као систем, тиме у ствари изражавамо један од њених при-
марних квалитета - да је она цјеловита, да је, по својој функцији и 
организацији, сложена, да је уређена и заснована на одговарајућој је-
динственој, друштвеној, концепцијско - доктринарној и правној осно-
ви; да је свјесно усмјерена према одређеном циљу, да има одговарајућа 
својства (карактеристике), да између свих њених елемената - и у сфе-
ри функције и у сфери организације - постоји адекватан (складан) од-
нос и међузависност.

Стање заштите, одбране и безбједности модерне државе опредје-
љује подручје активности субјеката заштите, одбране и безбједности. 
Оно подразумијева стање сигурности и заштићености основних ври-
једности у држави. Угрожавање као друштвена, природна или тех-
ничка појава је константна појава која прати сва друштва и државе до 
сада. Угрожавање заштите, одбране и безбједности настаје када сте-
пен супротности достигне такав ниво да се он не може ријешити не-
ким мирољубивим и дозвољеним средствима. Облик и врста сукоба 
зависе од врсте и интензитета различитих интереса, као и снага и 
средства који се користе у његовом рјешавању.

Пораст изазова, ризика и пријетњи по заштиту, одбрану и бе-
збједност уопште условљен је, између осталог, социјалном кризом и 
стањем државне дезорганизације. Циљеви, изазови, ризици и пријет-
ње, извори и облици угрожавања заштите, одбране и безбједности 
модерне државе чине нужним постојање државних органа као струч-
не службе у систему заштите, одбране и безбједности модерне државе 
који су у дијалектичкој вези са политичким системом у чијим се окви-
рима објективно крећу.

У трагању за новим поставкама, основама и друштвеним вријед-
ностима, које опредјељују функцију заштите, одбране и безбједности, 
кроз дјелатност заштите, одбране и безбједности, уочава се јединство 
самобитности државе и права човјека. Јединство се остварује одређе-
ном политиком у области заштите, одбране и безбједности виталних 
друштвених вриједности, преко одговарајућег система. Системом се 
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штите и бране исте друштвене вриједности државе и грађана - дру-
штва, од разноврсних изазова, ризика и пријетњи.

Неопходно је да функција заштите, одбране и безбједности утиче 
на ред радњи у концепту изградње система заштите, одбране и бе-
збједности виталних вриједности у новој друштвеној политици у 
области дефендолошке теорије и праксе, са захтјевима за изучавање 
теоријских извора и постојеће праксе. Нова теоријска концепција 
усаглашава се са заштитом, одбраном и безбједношћу изграђеном на 
новим основама израженим у друштвеној норми и одговорности за 
слободе и права човјека и грађанина, једнакост пред законом, једнак 
положај свих субјеката.

Имајући у виду значај вршења функција заштите, одбране и бе-
збједности модерне државе, како за читаво друштво и сваког поједин-
ца, тако и за систем власти, неопходно је обезбиједити највиши сте-
пен јединства различитости, а циљ система заштите, одбране и бе-
збједности је да се појача укупан ефекат државних функција у опште-
народном интересу. При томе је битно да систем заштите, одбране и 
безбједности модерне државе потврди структуру државе, да буде из-
раз државне власти, а не средство за одржавање било које странке - 
партије или појединца на власти.

Национална егзистенција је највиши државни циљ. У модерној, 
демократској, рационалној и правној држави, тај циљ се остварује 
свестраним јачањем материјалне и духовне моћи и јединства заједни-
це. Ти задаци државе ће у свијести друштва бити утолико значајнији, 
уколико су његова увјерења о вањским опасностима реалистичнија. 
Колика је снага данас потребна једној држави да опстане и буде неза-
висна, зависи најприје од тога колико су сви они који је признају за-
интересовани за њену судбину, а затим и од тога које снаге у земљама 
њеног сусједства одређују државну политику. Још увијек се мора ра-
чунати да су у свијести неких „савремених” друштвених слојева при-
сутни елементи одбојности, презира и мржње према свему што је 
туђе, елементи територијалних претензија, егоизма, шовинизма итд. 
Све то није потпуно искоријењено, чак ни тамо гдје се сусједи истичу 
добросусједским односима. Закон, војска, полиција и дипломатија те-
мељ су државне моћи.

Теоријски посматрано, заштита, одбрана и безбједност сваке др-
жаве је јединство супротности. Када међусобно повјерење и сигур-
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ност нестану због незаконитог или самовољног понашања неких при-
падника заштите, одбране и безбједности, нестаје и сарадња и кидају 
се везе између државе, заједнице и безбједности. Како би заштита, 
одбрана и безбједност државе била на вишем нивоу, потребно је сма-
њити репресију и јачати васпитну улогу државе. Основно правило 
просвјетитеља је да најприје васпитачи буду васпитани. Организаци-
ја заштите, одбране и безбједности уопште је социјални систем са 
одређеним тежњама и утицајем на друштво, односно појаве на које 
друштво дјелује и мијења их према својим захтјевима и које такође 
дјелују на друштво. Она одговара датом стању у друштвеним услови-
ма и околностима.

Ефикасност система заштите, одбране и безбједности модерне др-
жаве директно зависи од функционисања свих субјеката система, али 
и од њихове улоге у досљедном остваривању политичког система. 
При томе су могућности дубље разраде, како теоријских, тако исто и 
практичних претпоставки улоге субјеката заштите, одбране и бе-
збједности, отворене. Ради се о томе да још увијек нису сва искуства, 
па ни могућа поља дејства, метод дејства, начини међусобног комуни-
цирања и координације акција субјеката, довољно анализирани у ра-
звојном смислу, па самим тим ни све могућности нису искоришћене. 
Ово се нарочито односи на област стицања нових навика и ширења 
заштитне, одбрамбене и безбједносне културе и свијести као претпо-
ставки организоване акције и одговорности за цјеловито и синхрони-
зовано функционисање система заштите, одбране и безбједности.

Заштита, одбрана и безбједност се у односима између субјеката 
јавља у удвострученом ланцу дијалектичких веза: остваривање улоге 
субјеката политичког система је један вид остваривања заштите, од-
бране и безбједности, а остваривање улоге субјеката заштите, одбране 
и безбједности је други вид остваривања и функционисања политич-
ког система. Овај дијалектички склоп синтетички изражава демокра-
тизацију заштитних, одбрамбених и безбједносних механизама дру-
штва и њихову „изведеност” из друштвеног система.

Опште познато је да је знање о заштити, одбрани и безбједно-
сти распрострањено, зато што се оно, као свеобухватни проблем 
посматра у свим научним дисциплинама као што су: социологија, 
политикологија, право, филозофија, међународни односи итд. (али 
недостаје јединствени системски приступ, нпр. испитивање и ар-
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тикулација, проток) основних појава на овом пољу. Ово се сада по-
јављује као потреба, привлачећи научнике који проучавају зашти-
ту, одбрану и безбједност чији је број у порасту. Заштита, одбрана 
и безбједност представљају три елемента (варијабле), појединачну 
изједначеност која се у поједностављеном облику може изразити 
као, заштита + одбрана = безбједност (сигурност). Сврха заштите и 
одбране је безбједност (сигурност) живих бића, и других у природном 
и друштвеном систему. Заштитно-одбрамбена функција је свеобу-
хватна и нераздвојива. Садржи скуп фактора, услова и активности 
суштинских за постизање безбједности (сигурности).У науци о за-
штити, одбрани и безбједности (дефендологији) ријеч заштита, од-
брана и безбједност имају своје оригинално и пуно значење. Заштита 
се односи на идентификацију услова под којим се пријети (живом 
бићу, врсти, друштву, држави, нацији), те њихово редуцирање до оби-
ма који не пријети достигнутом нивоу безбједности (сигурности), 
нпр. редуковање извора и облика угрожавања и могућности њене ак-
ције, као и развој. Захваљујући сложености услова пријетње и пости-
зању безбједности (сигурности) заштита и одбрана се често спроводе 
као интегрисани и истовремени процес, а то јест Дефендологија као 
наука.

Дефендологија као наставни предмет о заштити, одбрани и бе-
збједности као и разни облици научних активности из области за-
штите, одбране и безбједности би требале бити у знатној мјери деми-
стификоване, што се може постићи већим укључивањем професио-
налаца, практичара, док једновремено научним радницима треба 
омогућити лакши приступ информацијама и подацима у институци-
јама које се баве заштитом, одбраном и безбједношћу.

Циљ Дефендологије као науке и као наставног предмета на фа-
култетима у Републици Српској, а и шире у региону је да се представи 
утицај и значај заштите, одбране и безбједности и науке на систем 
заштите, одбране и безбједности, на перцепцију јавности и на процес 
доношења политичких одлука, те у коначном на укупни садржај жи-
вота и рада друштва. Заштита, одбрана и безбједност и научне актив-
ности, као и сам систем друштвене и државне одбране, по природи 
ствари су дјелимично мистификоване, што је израженије у мање ра-
звијеним друштвима. Док функционисање система заштите, одбране 
и безбједности директно утиче на функционисање друштва, укључу-
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јући и економски и социјални развој, знање и разумијевање система 
заштите, одбране и безбједности доприноси процесу доношења поли-
тичких одлука. Знање и разумијевање система заштите, одбране и бе-
збједности од стране професионалаца који раде у том систему значај-
но утиче на функционисање система заштите, одбране и безбједности 
и цијелог друштва. Заштита, одбрана и безбједност има врло важну 
улогу у међународним односима, како кроз познавање и функциони-
сање властитог система, тако и кроз учешће у међународним поли-
тичким, економским, војним, безбједносним системима и активно-
стима, у теорији и пракси.

У коначном, знање и разумијевање система заштите, одбране и 
безбједности од стране студената, становништва и грађана утиче на 
њихов начин размишљања на основу кога се праве политички про-
грами партија којима они дају свој глас. Ако нема озбиљних научних 
активности нема ни правилне перцепције грађана ни квалитетних 
политичких одлука, што нарочито долази до изражаја у временима 
нестабилности, криза и ратних сукоба.
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РЕЦЕНЗИЈА КЊИГЕ 
 ОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

gр Душко Вејновић, gр Преgраī Обреновић

Књига Основи дефендологије аутора проф. др Душка Вејновића, 
редовног професора Универзитета у Бања Луци - Факултета бе-

збједносних наука, Факултета политичких наука, Факултета физич-
ког васпитања и спортаи и Шумарског факултета и др Предрага Об-
реновића, мајора Оружаних снага БиХ ускоро излази из штампе. У 
току писања књиге аутори су на 367 страница књиге навели 378 (три-
стотинеседамдесетосам) цитата и фуснота, те користили преко 200 
(двијестотине) извора (књига, интернет страница и законских и поза-
конских аката). Од тога су користили 127 књига и научних радова 
иностраних аутора на енглеском језику или преводу на српски језик и 
58 књига и научних радова домаћих аутора.

Аутори посебно истичу да основи теорије дефендологије државе 
требају и морају бити засновани на постулатима објективног емпи-
ријског тумачења свијета, природе и друштва. Такође, ове теорије мо-
рају и требају уважавати и све постулате научних теорија из области 
социологије, филозофије, политикологије, права и других друштве-
них наука. Основни постулат, научни дискурс заштита+одбрана=бе-
збједност, који обједињава дефендологија као нова парадигма, на ко-
јој ће се заснивати дефендолошка теорија у будућности мора бити 
нуклеус и полазна тачка у истраживањима безбједносних појава, про-
цеса и односа, јер без одговарајућих и у пракси провјерених теориј-
ских поставки истраживања безбједносних појава, процеса и односа, 
они остају на нивоу индивидуалних запажања. Без научне засновано-
сти таква истраживања дају скромне и непоуздане резултате, што 
уважени аутори посебно истичу. Чиста емпирија у истраживањима 
безбједносних појава, процеса и односа у држави, са становишта ши-
рих друштвених интереса, има мале вриједности.Теорија треба бити 
претходница-водиља.
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Књига Основи дефендологије аутора др Душка Вејновића и др Пре-
драга Обреновића представља основе нове научне дисциплине, која 
ће истовремено будућим генерацијама, читаоцима, приближити на-
учно поље дјеловања Дефендологије као науке о заштити, одбрани и 
безбједности, као парадигма владајуће теорије највишег обима која на 
нов начин дефинише законе структуре и динамике у ужим научним 
областима, као што су заштита, одбрана и безбједност. Дефендологија 
представља одговор научнне и стручне заједнице на једно политичко, 
историјско и културно стање у коме се налази БиХ, регион, а можемо 
слободно рећи и цјелокупно човјечанство. Њено централно питање 
заштите, одбране и безбједности тиче се односа прошлости, сада-
шњости и будућности, како у Републици Српској, Босни и Херцегови-
ни, региону, тако и свијету уопште. Садашњост у којој живимо је не-
стабилна, она је значајно условљена неким узнемиравајућим посебно-
стима које долазе највише из прошлости, али и садашње дјеломичне 
неодговорности и несналажења политичких елита и субјеката међу-
народног права.

Књига Основи дефендологије уважених аутора, поред предговора,
закључака и прегледа кориштене литературе има 6 цијелина које су 
међусобно методолоши повезане. У првој цјелини под насловом Оп-
шта разматрања, аутори, читаоца садржаја ове књиге, уводе у разми-
шљање о стању заштите, одбране и безбједности уопште, о стању ње-
гове безбједности. Управо кроз то увођење у размишљање, аутори, 
истом том читаоцу „крче” пут и усмјеравају га према сазнању на који 
начин може да спозна како своју безбједност, односно, заштиту, од-
брану и безбједност да подигне на већи ниво у овом изузетно турбу-
лентном окружењу. Тај пут спознаје, назива се Дефендологија, наука о 
заштити, одбрани и бејбједности, појединца, групе, народа, државе, 
нације, човјечанства. Свака наука, да би била наука, научна дисци-
плина, мора имати свој предмет изучавања, методе изучавања, као и 
своје развојне области. Управо све ово, аутори су образложили у дру-
гој цијелини под насловом Основи Дефендологије, науке о заштити, 
одбрани и безбједности. Приликом обраде ове цијелине, аутори су 
посебну пажњу посветили дефинисању предмета истраживања Де-
фендологије, као и њених развојних области (заштита, одбрана, бе-
збједност) и подручја дјеловања.
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Тежња свих народа је да имају своју националну државу. Огром-
ној већини народа диљем „свјетског шара” пошло је за руком да током 
свог историјског развоја створе своју државу. Дуги временски период, 
националне државе су биле кључни субјекат међународних односа, 
међународног права. Период којем смо свједочили је био покушај да 
се национална држава као главна локомотива „истисне” са колосјека 
заштите, одбране и безбједности. Због тога су уважени аутори кроз 
обраду садржаја у цјелини под насловом Заштита, одбрана и безбјед-
ност као функције државе, указали на повратак националне државе, у 
много јачем облику, него што је прије била у међународним односима, 
као кључном субјекту заштите, одбране и безбједности појединца и 
народа као цјелине. Да би потврдили своју хипотезу, аутори су кроз 
компарацију основних теорија међународних односа и безбједности, 
још једном указали на одлучујућу улогу националне државе у изград-
њи безбједнијег друштва у будућности.

Без обзира што је национална држава кључна у погледу очувања и 
изградње безбједности, она на неке изазове безбједности не може сама 
одговорити, зато национална држава постаје чланица регионалних и 
глобалних међународних организација чији је основни циљ заштита и 
унапређење регионалне и глобалне безбиједности, као и заштита тре-
нутног безбједносног поредка. Због тога у дијелу књиге под називом 
Међународне глобалне и регионалне организације за заштиту, одбра-
ну и безбједност, аутори су нас упознали са улогом, циљевима и зада-
цима најзначајнијих регионалних и глобалних међународних органи-
зација чија је мисија, између осталог, унапређење и заштита безбједно-
сти на регионалном и глобалном нивоу. У циљу што лакшег разумије-
вања улоге државе у очувању и унапређењу заштите, одбране и бе-
збједности, аутори су нас „провели” објашњењима кроз основне по-
стулате кључних теорија безбједности и међународних односа.

Тренутно стање међународних односа одликује једно веома дина-
мично и турбулентно стање. Управо такво стање, као последицу има 
појаву нових или модификацију већ присутних изазова, ризика и 
пријетњи. У дијелу књиге-цјелини, Савремени изазови, ризици и 
пријетње, аутори, су изнијели основне карактеристике савремених 
изазова, ризика и пријетњи са којима се суочава цјелокупно људско 
друштво на регионалном и глобалном нивоу.
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У дијелу књиге под називом Дефендологија и Босна и Херцегови-
на, аутори, будућег читаоца и све кориснике ове књиге упознају са 
стањем заштите, одбране и безбједности у БиХ. Кроз обраду ове ци-
јелине, посебна пажња је посвећена образлагању структуре, мјеста и 
улоге полицијских и безбједносних агенција и организација у БиХ, 
на ентитетском и државном нивоу, чија је намјена заштита, одбрана 
и безбједност грађана и материјалних ресурса на територији дејтон-
ске БиХ.

По свом предмету истраживања Дефендологија као наука припа-
да породици друштвених и хуманистичких наука. Због тога прили-
ком истраживања појава, процеса и односа у оквиру научног поља 
Дефендологије, истраживачима су на располагању све методе истра-
живања друштвених и хуманистичких наука, међу којима посебно 
истичемо аналитичку, дијалектичку, синтетичко-дедуктивну, компа-
ративну, статистичку..., итд., које су аутори веома зналачки и умјешно 
користили.

Због тога, појава Дефендологије као науке је као свјетло на крају 
тунела у данашњем свијету и стању међународних односа, јер ће сво-
јим научним сазнањима у оквиру свог предмета проучавања доприн-
јети што лакшем схватању узрочно последичне везе у међународним 
односима и међународној заштити, одбрани и безбједности.

Аутори посебно истичу да Босна и Херцеговина као држава бо-
гатства различитости може опстати и функционисати само на осно-
вама консензуса. Другим ријечима, Босна и Херцеговина ће бити мо-
дерна држава онда када ефикасно организује реалне људске интересе 
и култивише интересни хаос и ирационално сукобљавање интереса 
преводи у хармонију, а до тада она ће и даље бити „бојно поље” на 
коме ће се сукобљавати интереси Истока и Запада, Сјевера и Југа. Због 
тога Босна и Херцеговина дјелује као не заокружена држава. Када то 
кажемо истичу аутори, мислимо првенствено на њен систем заштите, 
одбране и безбједности који је пун испреплетених надлежности, по-
готово агенција и организација које се баве питањем заштите, одбра-
не и безбједности на државном нивоу, јер компарацијом процеса ре-
форме заштитног, одбрамбеног и безбједносног сектора у Бо сни и 
Херцеговини са другим земљама региона, можемо рећи да је овај сег-
мент договорног босанскохерцеговачког друштва по много чему је-
динствен у досадашњој теорији и пракси.
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На крају можемо рећи да је књига методолошки одлично поста-
вљена и сложена, а писана је таквим стручно-научним језиком који 
омогућује потпуно разумијевање за све кориснике ове књиге, па и 
обичне људе.

Књига ће у првом реду користити студентима наших факултета и 
универзитета, стручњацима и свим запосленим на пословима зашти-
те, одбране, безбједности, политичким и јавним радницима и свим 
онима који се интересују за развој Дефендологије као науке о зашти-
ти, одбрани и безбједности на научном дискурсу заштита+одбрана-
=безбједност.

Честитам ауторима и књигу са задовољством препоручујем изда-
вачима за штампу у интегралном облику.

У Бањој Луци, 28.3.2019. године

Академик проф. др Драго Бранковићкадемик проф др Драго Бранковић
Академија наука и умјетности Републике Српске
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РЕЦЕНЗИЈА КЊИГЕ 
 ОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

gр Душко Вејновић, gр Преgраī Обреновић

Значајност и потреба појављивања књиге под насловом „Основи 
дефендологије”, аутора проф. др Душка Вејновића и др Предрага 

Обреновића није потребно посебно коментарисати. Она, свакако, 
произлази из чињенице да човека и људско друштво од постанка зао-
купља питање безбедности, као егзистенцијално и вечно питање, од-
носно питање одбране и заштите као пута ка безбедности. Егзистен-
цијално, јер без способности за одбрану и заштиту, односно одржава-
ње безбедности на егзистенцијалној основи, нема опстанка. Вечно 
питање, јер су угрожености трајне па је и трајна и одбрамбено-за-
штитна функција.

Досада није развијана наука о одбрани, заштити и безбедности, 
мада за то постоји опрвдана потреба. Одбрана, заштита и безбедност 
заснивају се на одређеним законитостима, које је потребно истражи-
вати како би се људско друштво исправније и боље поставило према 
властитој безбедности и безбедности свих живих бића на Земљи. Ау-
тори књиге управо се баве неким од темељних општих и глобалних 
питања одбране, заштите и безбедности којима се утемељује наука о 
одбрани, заштити и безбедности-дефендологија.

Имајући у виду чињеницу да је угрожавање постало глобално и 
вишесмерно човек мора истраживати одбрамбено-заштитне и бе-
збедносне проблеме с којима се суочава. За то му нису довољне уже 
научне дисциплине (полемологија, војне науке, виктимологија, еко-
логија, науке о здрављу, криминологија...), јер се ради о глобалном и 
врло сложеном питању, које почива на одређеним јединственим зако-
нитостима. Одговор, по мишљењу аутора, треба тражити развијањем 
јединствене науке о одбрани, заштити и безбедности, која ће истра-
жити те законитости, на њима повезати достигнућа свих посебних 
одбрамбено-заштитно-безбедносних научних дисциплина и открити 
оптималне могућности остваривања одбрамбено-заштитне функције 
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у глобалним микро и макро размерама (свемирским, планетарним, 
регионалним, националним, индивидуалним, биолошким и еколо-
шким).

Публикацију аутора проф. др Душка Веновића и др Предрага Об-
реновића видим као корак у искорак у циљу, како га аутори дефинишу, 
„приближавања читаоцима појма и научног поља деловања Дефендо-
логије – науке о заштити, одбрани и безбедности, њених метода за ис-
траживања друштвених појава, уз истовремено указивање на испре-
плетености међународних односа заштите, одбране и безбедности”.

Искрено се надам да ће књига послужити бољем разумевању за-
конитости на којима се темељи постојање и остваривање одбрамбе-
но-заштитне функције и безбедности живих бића, посебно човека и 
људског друштва, људских заједница и држава. Свесна чињенице да је 
квалитетно знање услов делотворних интервенција у друштвену ре-
алност надам се да ће књига подстаћи даља размишљања о овој теми 
те је топло препоручујем свима онима који ће налазе користити на 
различите начине, имплицитно и експлицитно. Препоручујем је и 
онима који ће је хвалити и критиковати али и полемисати са њеним 
налазима дајући подстицај за неке нове напоре и истраживања.

У Београду, 28.03.2019. године

Проф. др Јованка Шарановић, директор,
Република Србија, Министарство одбране

Сектор за политику одбране
Институт за стратегијска истраживања
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КНИЖ НЫЕ ОБЗОРЫ
 ОСНОВЫ ДЕФЕНДОЛОГИИ

Доктор Душко Вейнович и доктор Предраг Обренович

Книга «Основы дефендологии» профессора д-ра Душка Вейновича 
и д-ра Предрага Обреновича является уникальным научным ис-

следованием, которое с научной точки зрения объясняет необходи-
мость объединения задач государства по защите, обороне и безопас-
ности в целом в единую комплексную науку – дефендологию (защи-
тологию). Решение задач, определяемых дефендологией, в современ-
ных условиях создает новую парадигму деятельности, направленной 
на защиту мирного труда граждан, суверенитета и территориальной 
целостности страны. Не случайно обеспечение защиты, обороны и 
безопасности является важнейшей функцией любого национального 
государства, исторически подтверждаемой на всех этапах его разви-
тия. Можно смело утверждать, что с выходом в свет созданной серб-
скими учеными книги, дефендология станет полноправной наукой, 
которая займет достойное место в исследовательской деятельности 
научных институтов и будет изучаться в учебных заведениях как 
важная дисциплина в составе социальных и гуманитарных наук, свя-
занных с изучением человеческого общества (философии, социоло-
гии, политики, политологии, дипломатии, права, история, культуры, 
военного строительства и т. д.).

Глобальные вызовы современности – природного, культурного, 
социального и экономического характера – ставят перед человече-
ством все новые и новые задачи, которые надо решать на основе ана-
лиза и синтеза событий и явлений текущего развития политических 
отношений. Необходимость создания и изучения дефендологии как 
науки обусловлена самими реалиями жизни. Также как в конце XIX-
-начале XX века возникла концепция науки геополитики, как напра-
вления политической мысли о контроле над территориями и законо-
мерностях распределения и перераспределения сфер влияния (цен-
тров силы) различных государств и межгосударственных объедине-
ний, так и дефендология в ближайшее время наверняка станет во-
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стребованной и необходимой наукой, изучающей политические, 
исторические и социально-культурные проблемы в странах и регио-
нах в рамках решения задач комплексной защиты, обороны и безопа-
сности национальных государств.

Ка к показывает опыт последних десятилетий распознавание гео-
политической обстановки, влияющей на зарождение кризисов и кон-
фликтов, не поддается своевременному прогнозированию и диагно-
стике, что в значительной мере способствует как появлению и разви-
тию новых, так и изменению ранее существовавших, проблем, угроз 
и рисков. Примерами тому являются многочисленные террористиче-
ские акты, „цветные революции” и протестные движения в разных 
частях мира. Появление дефендологии как науки будет способство-
вать более глубокому пониманию причинно-следственной связи раз-
вития международных отношений в рамках международной безопас-
ности и в целом повысит систему защиты, обороны и безопасности 
различных организаций, агенств и других силовых структур, кото-
рые занимаются вопросами защиты, обороны и безопасности на го-
сударственном уровне.

Книга „Основы дефендологии” представляет собой теоретически 
обоснованную научно-комплексную работу, являющуюся фундамен-
том новой научной дисциплины, которой предстоит развиваться в 
соответствии с методами эмпирического исследования природы ми-
ровой политики, используя основные интерпретации, принятые в 
политической науке и политических системах.

Авторы книги правильно структурировали книгу и в процессе 
раскрытия предмета и темы дефендологии распределили большой те-
оретический материал по шести главам, которые логически взаимос-
вязаны между собой. Большое внимание ими уделено субъектам си-
стемы защиты, обороны и безопасности Республики Сербской. В 
частности, авторы отмечают, что Босния и Герцеговина как государ-
ство имеет свои особенности и многообразие, которые диктуют ей 
необходимость функционировать и развиваться только на основе ра-
венства и единства проживающих на этой земле народов. Иными 
словами, как современная развитая страна Босния и Герцеговина со-
стоится лишь в случае, если ей будет представлена такая форма орга-
низации государственной власти, при которой само государство, все 
социальные общности и отдельные индивиды будут уважать право и 
находиться в одинаковом отношении к нему. Только тогда между вла-
стью и обществом возможна гармония.
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Авторами утверждается идея, что дефендология является новой 
парадигмой, сочетающей в себе защиту, оборону и безопасность, ко-
торая будет иметь различные интерпретации этой концепции в во-
просах защиты, обороны и безопасности как в теориях международ-
ных отношений, так и в основных подходах к обеспечению междуна-
родной безопасности. В книге подчеркивается, что по своему харак-
теру и предмету исследования дефендология входит в область соци-
альных и гуманитарных наук, поэтому при изучении и исследовании 
явлений, процессов, относящихся к вопросам защиты, обороны и 
безопасности, в дефендологии следует использовать все известные 
методы исследования, которые применяются в области социальных и 
гуманитарных наук.

Сегодня перед мировым сообществом стоят новые задачи, без 
эффективного решения которых международная безопасность не бу-
дет ни стабильной, ни долговременной. И как правильно рассуждают 
авторы в одной из глав, современные вызовы, угрозы и риски значи-
тельно возросли, изменились и общественно-политические условия, 
в которых должны решаться задачи и в сфере международной безо-
пасности, и в системе международных отношений в целом. В теории 
и практике международных отношений проблемы войны и мира вы-
зывают широкий интерес различных общественных и государствен-
ных организаций, поэтому вопросы обеспечения защиты, обороны и 
безопасности являются основополагающими в деятельности между-
народных организаций мирового и регионального уровней, чему ав-
торы посвящают отдельную главу.

Книга «Основы дефендологии» авторов д-р Душка Вейновича и 
д-р Предрага Обреновича представляет собой основу для формиро-
вания практически новой научной дисциплины, которая в комплексе 
с другими науками, изучающими теорию и практику решения задач 
по защите, обороне и безопасности, в дальнейшем сможет по-новому 
определять структуру и динамику развития данного направления и 
на его основе дать обоснованные ответы экспертного сообщества на 
исторические, политические, социально-экономические и культур-
ные вопросы, относящиеся к деятельности правительств и государ-
ственных органов.

Вполне оправданно авторы заключают, что система защиты, обо-
роны и безопасности страны влияла и влияет на развитие государ-
ства и отражает отношение общества к своему прошлому, настояще-
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му и будущему. Это тем более актуально в настоящее время, когда 
важным критерием состояния современной цивилизации является 
кризис международного права, который выражается в неспособно-
сти этого права адекватно реагировать на современные вызовы и 
обеспечивать стабильный миропорядок.

Авторами книги делается правильный вывод, что в течение дли-
тельного времени национальное государство было ключевым субъ-
ектом международных отношений и международного права. И хотя в 
конце прошлого века предпринимались попытки „вытеснить” наци-
ональное государство в качестве основного организатора защиты, 
обороны и безопасности своей страны, в настоящее время общепри-
знано, что эти вопросы являются его непосредственной функцией. 
Данный тезис подтверждается современной тенденцией, существую-
щей в России и других странах, которая показывает, что в полной 
мере только национальные государства способны выполнять кон-
кретные обязанности по защите, обороне и безопасности своих на-
родов и государств. В подтверждение этой гипотезы авторы проана-
лизировали основные теории международных отношений и безопас-
ности, указав на решающую роль национального государства в по-
строении крепкого и безопасного общества в будущем.

В главе 5 „Современные вызовы, риски и угрозы” авторы изложи-
ли основные характеристики текущих проблем, рисков и угроз, с ко-
торыми сталкивается человеческое общество на региональном и гло-
бальном уровнях. По оценкам авторов, нынешнее состояние между-
народных отношений узнаваемо в отношении динамичности и тур-
булентности с еще недостаточно воспринимаемыми последствиями, 
выраженными новыми проблемами и угрозами.

Анализ и выводы авторов базировались на основе фактического 
материала и реального знания положения дел в вопросах защиты, обо-
роны и безопасности граждан, а также материальных ресурсов страны.

Источниковую базу исследования составило большое количество 
источников и литературы, что позволило всесторонне осветить ис-
следуемые вопросы и доходчиво и логично объяснить их сущность.

В целом, авторы книги определили путь к изучению дефендоло-
гии, которая, по их мнению, является наукой, используемой не толь-
ко для целей отдельных государственных и иных силовых структур, 
но также применима в прикладном отношении для отдельной лично-
сти, социальной группы, нации, народа и в целом для государства.
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Следует отметить, что в качестве методологической базы данного 
исследования использовались принципы диалектики, исторический, 
политологический, сравнительный, системный методы научного по-
знания. Авторы широко применяли аналитические, синтетические, 
индуктивные, гипотетико-дедуктивные, сравнительные и другие ме-
тоды исследования. Текст книги написан профессиональным науч-
ным языком.

Осмысление авторами рассматриваемой темы – дефендологии – 
опирается на результаты научных разработок в различных областях, 
в том числе конфликтологии, политологии, истории, военного искус-
ства. В своем исследовании они использовали труды крупнейших 
ученых: прежде всего политологов, историков, социологов, военных, 
философов.

Заключение:

Актуальность и значимость книги «Основы дефендологии» про-
фессора д-ра Душка Вейновича и д-ра Предрага Обреновича опреде-
ляются особенностями современной геополитической ситуации в 
мире, когда, с одной стороны, отчетливо проявляют себя законы, за-
кономерности и субъекты традиционной геополитики, а также тео-
рии и концепции, характеризующие международную ситуацию ХХ 
столетия, и с другой стороны – возникают и обретают политическую 
силу субъекты мировых процессов, не описанные классической гео-
политикой. Это, прежде всего, транснациональные глобальные сооб-
щества, пытающиеся подмять под себя народы, государства, миро-
вые и локальные цивилизации, и навязывающие человечеству свое 
понимание мироустройства, смысла жизни, целей развития. В этих 
условиях национальным государствам необходимо уделять при-
стальное внимание вопросам защиты, обороны и безопасности на-
циональных государств, особенно тех, которые являются многонаци-
ональными и многоконфессиональными, таких, например, как Рос-
сии и Босния и Герцеговина.

Авторы книги „Основы дефендологии” затронули текущие, соци-
ально значимые проблемы, касающиеся нового подхода в изучении 
вопросов безопасности. Они представили свои теоретические аргу-
менты и убедительно доказали, что вопросы защиты, обороны и без-
опасности должны рассматриваться в качестве единой науки, что 
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придаст ее развитию новый импульс, новые формы и методы изуче-
ния и познания. Содержание монографии представляет собой до-
бротный теоретический источник для дальнейшего совершенствова-
ния теории и практики объединенных вопросов по защите, обороне 
и безопасности как отдельных личностей, граждан страны, так и в 
целом народов и государств.

В связи с новизной и значимостью проведенного исследования 
предполагаю авторам монографии „Основы дефендологии” переве-
сти ее на русский язык и представить руководству Российских ВУЗов 
в качестве пособия по новой дисциплине на факультетах и кафедрах, 
где читаются курсы по политологии, теории международных отно-
шений, глабальной геополитике, международному терроризму и др.

Выражаю глубокую признательность авторам за такую моногра-
фию, написанную на хорошем научном языке, оформленную логиче-
ски правильно и грамотно, содержащую объемный теоретический 
материал, достаточное количество фактов, аргументов, с обоснован-
ными выводами и заключением. Данное исследование будет полезно 
не только студентам, преподавателям и широкому кругу специали-
стов в области защиты, обороны и безопасности, но также всем инте-
ресующимся этими вопросами гражданам, которые смогут значи-
тельно расширить свой кругозор и познания.

Убежден, что книга „Основы дефендологии” в силу указанных 
выше причин станет базовым источником для развития дефендоло-
гии и получит признание в научном сообществе многих стран мира, 
где вопросам защиты, обороны и безопасности уделяется должное 
внимание. Поэтому с удовольствием рекомендую печатать и распро-
странять эту книгу.

Москва, 12.05.2019

Проф. д-р Владимир Азаров
Российс кий Новый Университет

Член Союза писателей России
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РЕЦ ЕНЗИЈА КЊИГЕ
 ОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

gр Душко Вејновић, gр Преgраī Обреновић

Књига „Основи дефендологије” проф. др Душка Вејновића и др 
Предрага Обреновића је јединствена научна студија, која са науч-

ног гледишта објашњава потребу интеграције задатака државе у за-
штити, одбрани и сигурности у цјелини у јединствену свеобухватну 
науку - дефендологију. Решавање задатака дефинисаних одбраном у 
савременим условима ствара нову парадигму активности чији је циљ 
заштита мирног рада грађана, суверенитета и територијалног инте-
гритета земље. Није случајно да је пружање заштите, одбране и сигур-
ности најважнија функција сваке националне државе, која се историј-
ски потврђује у свим фазама њеног развоја. Можемо са сигурношћу 
рећи да ће издавањем књиге коју су написали српски научници, де-
фендологија постати потпуна наука, која ће заузети достојно мјесто у 
истраживачким активностима научних институција и биће проуча-
вана у школама као важна дисциплина у друштвеним и хуманистич-
ким наукама у вези са проучавањем људског друштва (филозофија, 
социологија, политика, политичке науке, дипломатија, право, исто-
рија, култура, војна изградња, итд.).

Глобални изазови нашег времена - природни, културни, социјал-
ни и економски - постављају нове изазове човјечанству, који се мора-
ју рјешавати на темељу анализе и синтезе догађаја и појава текућег 
развоја политичких односа. Потреба за стварањем и проучавањем 
дефендологије као науке одређена је самим реалностима живота. Као 
што се крајем 19. и почетком 20. вијека појавио концепт геополитичке 
науке, што је правац политичке мисли о контроли над територијама и 
моделима расподјеле и прерасподјеле сфера утицаја (центара моћи) 
различитих држава и међудржавних уједињења, дефендологија ће 
ускоро постати тражена и неопходна наука која проучава политичке, 
историјске и социо-културне проблеме у земљама и регионима у 
оквиру рјешавања проблема свеобухватне заштите, одбране и бе-
збједности националних држава.
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Као што показује искуство последњих деценија, препознавање 
геополитичке ситуације која утиче на настанак криза и конфликата 
није погодно за правовремено предвиђање и дијагностику, што уве-
лико доприноси настанку и развоју нових, као и промјенама у посто-
јећим проблемима, пријетњама и ризицима. Примјери тога су бројни 
терористички акти, „обојене револуције” и протестни покрети у ра-
зличитим дијеловима свијета. Појава дефендологије као науке допри-
носиће дубљем разумјевању узрочно-посљедичног односа развоја ме-
ђународних односа у оквиру међународне безбједности и, генерално, 
повећат ће систем заштите, одбране и безбједности разних организа-
ција, агенција и других безбједносних агенција које се баве питањима 
заштите, одбране и безбједности на државном нивоу.

Књига „Основи дефендологије” је теоријски утемељен научни и 
интегрисани рад, који представља темељ нове знанствене дисципли-
не која ће се развијати у складу са методама емпиријског истражива-
ња о природи свјетске политике, користећи основне интерпретације 
усвојене у политичкој знаности и политичким системима.

Аутори књиге су правилно структурирали књигу и у процесу от-
кривања предмета и теме дефендологије подијелили су много теориј-
ског материјала у шест поглавља, која су логички међусобно повезана. 
Они су велику пажњу посветили субјектима система заштите, одбра-
не и сигурности Републике Српске. Нарочито аутори наводе да Босна 
и Херцеговина као држава има своје карактеристике и различитости, 
које диктирају потребу да она функционише и развија се само на 
основу једнакости и јединства народа који живе на овој земљи. Дру-
гим ријечима, као модерна развијена земља, Босна и Херцеговина ће 
се развијати само ако јој се представи такав облик организације др-
жавне власти, у којој ће држава сама, све друштвене заједнице и поје-
динци поштовати право и бити у истом ставу према њој. Тек тада је 
могућа хармонија између власти и друштва. Аутори тврде да је дефен-
дологија нова парадигма која комбинира заштиту, одбрану и сигур-
ност, која ће имати различита тумачења овог концепта у питањима 
заштите, одбране и сигурности, како у теоријама међународних одно-
са тако и у основним приступима осигуравању међународне безбјед-
ности. У књизи се наглашава да је по својој природи и предмету ис-
траживања дефендологија укључена у област друштвених и хумани-
стичких наука, па се у проучавању и истраживању појава и процеса 
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који се односе на питања заштите, одбране и сигурности у дефендо-
логији треба користити све познате истраживачке методе које се ко-
ристе у друштвеним и хуманистичким наукама.

Данас се свјетска заједница суочава с новим изазовима, без учин-
ковитог рјешења којих међународна сигурност неће бити ни стабил-
на ни дугорочна. И као што аутори исправно наводе у једном од по-
главља, савремени изазови, пријетње и ризици су се значајно повећа-
ли, а социополитички услови у којима би се требали рјешавати зада-
ци у сфери међународне сигурности и у систему међународних одно-
са у цјелини, су се промијенили. У теорији и пракси међународних 
односа, проблеми рата и мира изазивају широк интерес различитих 
јавних и државних организација, па су питања заштите, одбране и 
сигурности фундаментална у активностима међународних организа-
ција на свјетском и регионалном нивоу, чему аутори посвећују по-
себно поглавље.

Књига „Основи дефендологије” аутора др. Душка Вејновића и др. 
Предрага Обреновића основа је за формирање практично нове науч-
не дисциплине, која ће у комбинацији са другим наукама које се баве 
теоријом и праксом рјешавања проблема заштите, одбране и сигур-
ности, у будућности редефинисати структуру и динамику развоја 
овог научног подручја и, на његовој основи, пружити квалитетне од-
говоре од стручне заједнице на историјска, политичка, социо-еко-
номска и културна питања везана за активности владе и државних 
органа.

Сасвим оправдано, аутори закључују да је систем заштите, од-
бране и безбједности земље утјецао и утиче на развој државе и одра-
жава став друштва према својој прошлости, садашњости и будућно-
сти. Ово је још релевантније у садашњем тренутку, када је важан 
критеријум стања модерне цивилизације криза међународног права, 
која се изражава у немогућности овог права да адекватно одговори 
на савремене изазове и осигура стабилан свјетски поредак.

Аутори књиге доносе исправан закључак да је национална држа-
ва дуго времена била кључни предмет међународних односа и међу-
народног права. И мада је крајем прошлог вијека било покушаја да се 
национална држава „избаци” као главни организатор заштите, од-
бране и безбједности државе, сада се генерално признаје да су ова 
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питања њена непосредна функција. Ову тезу потврђује тренутни 
тренд који постоји у Русији и другим земљама, што показује да су 
само националне државе у потпуности способне да испуне специфич-
не дужности за заштиту, одбрану и сигурност својих народа и држа-
ва. У прилог овој хипотези, аутори су анализирали главне теорије ме-
ђународних односа и сигурности, указујући на кључну улогу нацио-
налне државе у изградњи снажног и сигурног друштва у будућности.

У петом поглављу, „Савремени изазови, ризици и пријетње”, ау-
тори су изложили главне карактеристике тренутних проблема, ризи-
ка и пријетњи са којима се људско друштво суочава на регионалном и 
глобалном нивоу. Према ауторима, садашње стање међународних од-
носа је препознатљиво у смислу динамике и турбуленције, са још уви-
јек недовољно перципираним посљедицама, израженим новим про-
блемима и пријетњама.

Анализа и закључци аутора засновани су на чињеничном матери-
јалу и стварном познавању стања у питањима заштите, одбране и си-
гурности грађана, као и материјалних ресурса земље.

Изворна база студије била је састављена од великог броја извора 
и литературе, што је омогућило свеобухватно осветљавање истражи-
ваних питања и објашњавање њихове суштине на разумљив и логи-
чан начин.

Уопштено говорећи, аутори књиге су одредили пут ка проучава-
њу дефендологије, која је, по њиховом мишљењу, наука која се кори-
сти не само за потребе појединачних државних и других структура 
власти, већ је и примјењива у односу на појединца, друштвене групе, 
нације, народе и државу.

Треба напоменути да су принципи дијалектике као и историјске, 
политичке, компаративне и систематске методе научног знања кори-
шћени као методолошка основа ове студије. Аутори су широко кори-
стили аналитичке, синтетичке, индуктивне, хипотетско-дедуктивне, 
компаративне и друге истраживачке методе. Текст књиге је написан 
професионалним научним језиком.

Разумијевање ауторима разматране теме - дефендологије - засни-
ва се на резултатима научног истраживања у разним областима, 
укључујући конфликтологију, политологију, историју и војну науку. У 
свом истраживању користили су радове водећих научника: прије све-
га политолога, историчара, социолога, војних научника, филозофа.
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Закључак:

Релевантност и значај књиге „Основи дефендологије” проф. Ду-
шка Вејновића и др. Предрага Обреновића одређени су специфично-
стима модерне геополитичке ситуације у свијету, када се, са једне 
стране јасно испољавају закони, модели и субјекти традиционалне 
геополитике, као и теорије и концепти који карактеришу међународ-
ну ситуацију двадесетог стољећа, а са друге стране настају и добивају 
политичку моћ субјекти свјетских процеса који нису описани класич-
ном геополитиком. Прије свега, то су транснационалне глобалне за-
једнице које покушавају покорити народе, државе, свјетске и локалне 
цивилизације и наметнути човјечанству властито разумијевање 
свјетског поретка, смисла живота и развојних циљева. Под овим усло-
вима, националне државе морају посветити велику пажњу заштити, 
одбрани и сигурности националних држава, посебно оних које су 
мултинационалне и мултирелигијске, као што су Русија и Босна и 
Херцеговина.

Аутори књиге „Основи дефенологије” покренули су актуелна, 
друштвено значајна питања везана за нови приступ проучавању си-
гурносних питања. Представили су своје теоријске аргументе и убје-
дљиво доказали да питања заштите, одбране и сигурности треба сма-
трати јединственом науком, која ће свом развоју дати нови замах, 
нове облике и методе учења и знања. Садржај монографије добар је 
теоријски извор за даље усавршавање теорије и праксе заједничких 
питања о заштити, одбрани и сигурности појединаца, грађана земље, 
али и народа и држава.

У вези са новином и значајем предмета, предлажем ауторима мо-
нографије „Основи дефендологије” да преведу исту на руски језик и 
да је представе менаџменту руских универзитета као приручник о но-
вој дисциплини на факултетима и катедрама, гдје се одржавају курсе-
ви из политичких наука, међународних односа, глобалне геополитике 
и међународног тероризма, итд.

Изражавам велику захвалност ауторима за такву монографију, 
написану на добром научном језику, логички коректно и компетент-
но, која садржи обиман теоријски материјал, довољан број чињеница, 
аргумената и са разумним закључцима. Ова студија ће бити корисна 
не само студентима, наставницима и широком кругу стручњака у 
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области заштите, одбране и сигурности, већ и свим грађанима заин-
тересованим за ова питања, који могу значајно проширити своје хо-
ризонте и знање.

Увјерен сам да ће, из горе наведених разлога, књига „Основи де-
фендологије” постати основни извор за развој дефендологије и бити 
препозната у научној заједници многих земаља свијета гдје се пажња 
посвећује заштити, одбрани и сигурности. Стога ми је драго да вам 
препоручим штампање и дистрибуцију ове књиге.

Москва 12.05.2019. године

Проф. др Владимир Азаров
Руски нови универзитет

Члан Савеза писаца Русије
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РЕЦ ЕНЗИЈА КЊИГЕ
 ОСНОВИ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ

gр Душко Вејновић, gр Преgраī Обреновић

Монографија Основи дефендологије аутора проф. др Душка Вејно-
вић и др Предрага Обреновића покреће једно подједнако зна-

чајно и академско и друштвено питање које се у основи своди на иза-
зове са којима се суочавају теорија и пракса заштите, одбране и бе-
збедности савремених друштава. Наглашавајући интегративни при-
ступ безбедности, монографија наглашава неопходност установљава-
ња и пуну академску афирмацију Дефендологије као посебне научне 
дисциплине која би примарно била усмерена на истраживање специ-
фичности заштите, одбране и безбедности као вредности које су у 
основи свих осталих индивидуалних и друштвених вредности.

Аутори наглашавају неспорну чињеницу да живимо у времену 
када су безбедност, одбрана и заштита од прворазредног значаја јер се 
са много разлога савремени свет квалификује као опасан и непредви-
див. У таквим околностима питање безбедности је доминатно питање 
савремених људи и савремених друштава. Зато питање установљова-
ња научне дисциплине која би се бавила истраживањем безбедносних 
процеса и појава има посебан и академски и, исто тако, и друштвени 
значај.

Монографија, која поред увода, закључних разматрања и прегле-
да коришћених теоријских извора, садржи шест поглавља у којима 
аутори на више од 360 стараница разматрају важне друштвене и тео-
ријске аспекте захтева за установљавањем Дефендологије као науке о 
заштити, одбрани и безбедности.

У конципирању своје теоријске позиције аутори најпре презенту-
ју своје ставове о снажној потреби да се Дефендологија прихвати као 
посебна научна дисциплина друштвено-хуманистичких наука, нагла-
шавајући да савремена реалност намеће теоријски утемељено разма-
трање безбедност као ургентно друштвено питање.У прилог томе, 
наводи се да Дефендологија, као и друге од раније конституисане на-
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учне дисциплине, има свој предмет истраживања, као и своју специ-
фичну методологију. Када је реч о овом делу, утисак да је изостало још 
садржајније теоријско утемељење Дефендологије, што би оснажило 
теоријску позиционираност аутора.

Аутори у промовисању садржаја свог теоријског становишта кре-
ћу од поимања заштите, одбране и безбедности као основних функ-
ција државе као доминатног облика политичког организовања људи 
од најранијих времена до данас. Посебно је значајно што презентују 
важне аспекте теорије државе у контексту њене безбедносне и од-
брамбене функције.

Даље, аутори дају један шири контекст теоријске пецепције бе-
збедности, при чему су у фокусу реалистички и либералистички дис-
курси као доминатне теоријске школе безбедности. Предмет посебне 
пажње су приступи чији теоријски основ јесте либерализам и мулти-
латералистика матрица као примерен оквир за решавања актуелних 
безбедносних проблема у свету чија је међузависност све израженија. 
Остаје утисак да је у анализи домета разматраних дискурса било про-
стора за њихово израженије критичко вредновања, посебно ако се 
има у виду да су неки од тих теоријских приступа показали многе 
аспекте неделотворности.

Полазећи од тога да примерена изграђеност међународноправног 
оквира представља важну претпоставку за превазилажење бројних 
ограничења на унапређењу глобалне, регионалне и националне бе-
збедности, аутори разматрају постојеће институционалне аранжмане 
и наднационалне безбедносне асоцијације као важне актере у безбед-
носној динамици савременог света који треба да промовишу идеју 
безбедности као недељивог и заједничког добра. Аутори у том смислу 
у анализи процеса и феномена који најинтензивније угрожавају бе-
збедност савремених друштава, исправно фокус разматрања усмера-
вају, пре свега, на њихове транснационалне садржаје.

Наравно, у контексту регионалне безбедности значајан простор у 
монографији је посвећен безбедносним изазовима Босне и Херцего-
вине, као простору чија безбедносна консолидација има наглашен не-
линеарни карактер. Превередновани су су институционални аран-
жмани који одражавају сву посебност државног устројства Босне и 
Херцеговине, али и упозоравајуће импликације тако „аутентичних” 
модела по све садржаје безбедности на тим просторима.
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У закључном делу аутори синтетизују ставове нудећи оквиру, 
оквир за утемељенији приступ безбедности, исправно наглашавајући 
да целовито сагледавање проблема безбедности није могуће без конти-
нуираног теоријских приступа који би се темељио на аутентичним ме-
тодским и другим инструметима. Посебоно је значјан њихов став да је 
објективно сагледавње феномена безбедности немогуће без њеног од-
брамбеног и заштитног аспекта. Само безбедност која узима у рачун 
одбрамбени и заштитне садржаје може да рачуна на потпун и ком-
плетну перцепцију. Аутори исправно тај став дефинишу као став од 
суштинског значаја, дајући му парадигматски карактер у тумачењу фе-
номена безбедности и афирмације научне дисциплине Дефендологије.

Монографија Основи Дефендологије аутора проф. др Душка Вејно-
вића и др Предрага Обреновића обрађује актуелну и друштвено зна-
чајну проблематику. Аутори су уверљиво презентовали своје теориј-
ску аргументацију о потреби редефинисања приступа у изучавању 
безбедности и снажнијег развоја Дефендологије као целовите науке 
за изучавање заштите, одбране и безбедности. Својим садржајем мо-
нографија представља валидан теоријски извор у тражењу начина за 
превазилажење ограничења са којим се сусреће савремена теоријска 
рецепција и пракса заштите, одбране и безбедности.

Уверен сам да ће монографија снагом својих аргумената постаћи 
даље истраживачке напоре на превазилажњу присутних контраверзи 
и недоречености у академској заједници о неопходности даље промо-
ције посебне научне дисциплине чији би фокус била заштита, одбра-
на и безбедност, па се са задовољством препоручује њено штампање.

У Београду, 29.03. 2019. године

ванр. проф. др Станислав Стојановић
Институт за стратегијска истраживања

Универзитет одбране Министарство одбране
Република Србија
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