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ПРЕДГОВОР

Веза између књига и људи била је, јесте и биће нераскидива без обзира 
на степен техничко-технолошког развоја. Тако и књига Безбједност у зајед-
ници - дефендолошки, полицијски, понеролошки и полемолошки аспек-
ти која је пред вама, нама, је израз потребе да се стручно и научно објасни и 
предложи како најбоље планирати, и организовати заштиту, одбрану и без-
бједност човјека, народа, државе и друштва са свим његовим структурал-
ним и (не)функционалним субјектима. Научни дискурс заштита + одбра-
на = безбједност потврђује дефендологија 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 безбједности. При томе треба имати у виду да безбједност није консти-
туисана као наука и она је једна и недјељива. Нове парадигме у науци као 
што су дефендологија, полицијска деонтологија, понерологија и полемоло-
гија из научних института и глава великих мислиоца преносе се у наставно 
образовне погоне, институције, постајући програмски садржаји за едука-
цију хомоакадемикуса, односно, оне постају дио нове научне субкултуре 
и научнно-дисциплинарног профилисања у области заштите, одбране и 
безбједности, те образовања уопште. Карктеристике веома турбулентног 
времена у  којем живимо на смјени миленијума су динамичност, све тежа 
предвидивост и неизвјесност токова људског друштва, па самим тим и ње-
гове безбједности, заштите и одбране. Заштита, одбрана и безбједност су 
уже научне области у оквиру Дефендологије као науке. Сви ови процеси 
нажалост праћени су сталним и повременим конфликтима, сукобима, па и 
ратовима што детаљно изучава полемологија као наука. 

У судару са том ситуацијом, из потребе да људска заједници размо-
три заштитно-одбрамбене и безбједносне проблеме са којима се суочава 
цијелокупно друштво, појавиле су се  нове научне дисциплине као што су 
дефендологија, полицијска деонтологија, понерологија и полемологија 
које су кроз основни постулат, научни дискурс који гласи заштита + од-
брана = безбједност верификовале своје научне области  изучавања, пред-
мет, методе и сублимације свих резултата друштвених и хуманистичких 
наука који се баве проучавањем људског друштва, заједнице (филозофије, 
социологије, политикологије, права,  политике, конфликтологије, исто-
рије, културе, итд.) о расколима, диобама, дезинтеграцијама, изазовима, 
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ризицима, пријетњама, политичким, економским, културним, социјалним, 
моралним и многим другим неспоразумима. 

Књига Безбједност у заједници - дефендолошки, полицијски, понеро-
лошки и полемолошки аспекти представља темеље нових научних дисци-
плина, која ће истовремено будућим генерацијама, читаоцима приближити 
научно поље дјеловања ових наука. Садашњост у којој живимо је нестабил-
на, она је значајно условљена неким узнемирујућим посебностима које до-
лазе највише из прошлости, али и садашње неодговорности и несналажења 
политичких елита и субјеката међународног права, што посебно изучава 
Понерологија као наука о изучавању зла (понерос, грчки = зло). 

Приликом писања ове књиге циљ нам је био да читаоцима на једном 
мјесту приближимо, према одабраним темама, готово све аспекте потребе 
безбједности у заједници. Нека ова књига, онако како је написана, свједочи 
временима данашњих невремена, људи и нељуди, успона и падова, те отво-
ри процесе даљих научних истраживања у овим научним пољима и у овој 
научној области друштвених наука.

Један од најважнијих циљева рада полиције и других субјеката у зајед-
ници свакако је успостављање и одржавање заједничког повјерења између 
полиције, осталих субјеката и заједнице, што истовремено представља ос-
нову партнерства са заједницом. Да би се дошло до жељеног исходишта, 
неопходно је успоставити квалитетну комуникацију на нивоу локалне 
заједнице, што је предуслов успјешном идентификовању, а након тога и 
рјешавању проблема. Ниво успјешности наведених активности директно 
утиче на унапређивање безбједности и укупног квалитета живота на јед-
ном подручју. Дакле, полиција уз помоћ грађана и заједно с њима дефи-
нише безбједносне проблеме, одређује и у пракси спроводи стратегије су-
протстављања криминалитету, процјењује заједно са заједницом остварене 
ефекте и дијели са њом одговорност за постигнуте резултате. На тај начин, 
у оквиру партнерских односа, грађани заједно са полицијом одређују стра-
тешке приоритете будуће полицијске дјелатности, на основу претходно 
дефинисаних безбједносних потреба заједнице. Партнерску корелацију и 
међусобну везу полиције и заједнице могуће је остварити на бројне начине 
и кроз различите  облике дјеловања, међу којима велики значај имају ло-
кални форуми, односно савјети за безбједност, те друге сличне асоцијације, 
које могу бити основане као формална или неформална грађанска удру-
жења, те као интегрални дио локалне управе и самоуправе, пренствено 
скупштина општина и градова. Циљеви рјешавања проблема безбједности 
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у заједници су: потпуно отклањање проблема, редуковање проблематичних 
догађаја, препоруке за мјере понашања потенцијалних жртава криминала, 
уклањање узрочних (нпр. кримогених) фактора околине итд. У пракси ја-
чања безбједности у заједници неопходно је перманентно вршити: анализу 
безбједносне ситуације и избор најважнијих проблема у заједници, ранги-
рање проблема по приоритетима, идентификовање узрока тих проблема, 
утврђивање метода и начина рјешавања проблема, одлучивање о актерима 
који требају бити укључени у рјешавање проблема, израда оквирног ак-
ционог плана за рјешавање проблема (само код проблема већег обима) и 
низ других послова и задатака. Форуми за безбједност заједнице (општине, 
града) и остале сличне асоцијације су битна карика рада полиције и других 
субјеката у заједници и изградње партнерских односа са свим друштвеним 
сегментима. Заједничким радом, кроз уважавање и међусобну сарадњу и 
на равноправним основама, полиција и заједница оснивају безбједносне 
форуме у циљу идентификовања и рјешавања најзначајнијих проблема 
који оптерећују њихову микросредину. Успјешна пракса и позитивна ис-
куства земаља Западне Европе, али и ваневропских, као и балканских др-
жава, били су добра препорука за оснивање форума за безбједност у Босни 
и Херцеговини, а нарочито у Републици Срској, гдје асоцијације таквог 
типа постоје у свим градовима и општинама. Иницијатори оснивања без-
бједносних форума у Републици Српској су припадници полиције, који су 
идентификовали и анимирали кључне субјекте у заједници, а значајан дио 
одговорности у даљој егзистенцији форума преузели су на себе надлежни 
органи локалне управе и самоуправе. Осим представника полиције и ло-
калне управе и самоуправе, у састав форума обавезно се укључују владине 
и невладине организације, градске, односно општинске организације и ин-
ституције, попут школа, вјерских организација, група младих, асоцијација 
грађана, представници мјесних заједница, медија, цивилних невладиних 
организација, мањинских група и осталих  удружења. Чланови ових асо-
цијација морају бити свјесни да је у њиховом домену идентификовање и 
рјешавање реалних локалних проблема, првенствено различитих безбјед-
носних појава и питања из области комуналне превенције. Утицај грађана 
и заједнице на доношење полицијских одлука и на политику полицијског 
посла, па самим тим и на доношење одлука у склопу форума за безбједност, 
није неограничен,  јер су нека битна питања ријешена законом, уставним 
одредбама и слично. Без обзира на то, свим сарадницима на располагању 
остаје велики простор за заједничко дјеловање, који је добра основа за даље 
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изграђивање партнерства, јачање безбједности и побољшање квалитета 
живота у локалној заједници.

Захаљујемо се свима који су својим критикама и савјетима доприније-
ли квалитетнијем писању ове књиге. Наравно да критике и савјети су нам 
неопходни и у будућностти, због тога што људско друштво, заједница није 
статична и лако предвидива организација, већ напротив, људско друштво, 
заједница, а самим тим и систем међународних односа заштите, одбране и 
безједности представља живи организам који се развија и усавршава, те-
жећи свом савршенству, као што је у природи сваког живог бића. Дефендо-
лошка, полицијско деонтолошка, понеролошка и полемолошка теорија, али 
и пракса дају одговоре на све изазове, ризике и пријетње уз максимално 
поштивање људских права и слобода. 

У Бањој Луци, 2022. године
                                                                                                                 Аутори
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1.  НАУЧНО УТЕМЕЉЕЊЕ ЗАШТИТЕ, ОДБРАНЕ  
           И БЕЗБЈЕДНОСТИ

У студијама безбједности дуго су доминирала два основна нивоа анали-
зе. Први ниво анализе односио се на националне државе, док је други ниво 
био базиран на  међународни систем, међународне односе. О аналитичким 
нивоима који би у средиште ставили појединца и/или локалну заједницу 
врло мало се говорило, а безбједност заједнице и човјека као индивидуе 
третирана је искључиво у контексту ограничених парадигми националне и 
војне безбједности. Међутим, у постхладноратовском научном и интелек-
туалном амбијенту, дошло је до проширења истраживачког, али и практич-
ног поља студија наука безбједности, и то у више праваца (ако замислимо 
националну државу као фиксну тачку) – на доље (према локалним зајед-
ницама), ка горе (према регионалним и међународним институцијама) и 
бочно (према невладиним организацијама, јавном мнијењу и медијима, те 
апстрактним снагама природе или тржишту). Наимe, падом Берлинског 
зида изазвана је промјена глобалне безбједносне констелације, што је под-
разумијевало и крај биполарног међународног поретка. Након имплозије 
Савеза Совјетских Социјалистичких Република, свијет се измијенио толи-
ко да је класична безбједносна парадигма постала преуска и неосјетљива 
на многе суштинске проблеме безбједности. Наочаре кроз које је посма-
тран свијет из доба Хладног рата просто су морале бити замијењене много 
осјетљивијим сочивима. Због тога је наступило преиспитивање теоријског 
оквира за анализу међународне и/или националне безбиједности, при чему 
су идентификовани бројни недостаци тадашњег концептуалног апарата. 
Од тада, концепт безбједности почео је да се увећава и по хоризонталној 
(пребацивање фокуса са војних на невојне пријетње, енвиронментални, 
енергетски и социјетални сектор), али и по вертикалној оси (појединац, 
друштвене групе, заједница и региони као нивои анализе). Притом, поли-
тичка одговорност за „обезбјеђење безбједности“ се самостално прошири-
ла од законодавне, извршне и судске власти на медије, невладине органи-
зације и цивилно друштво у цјелини (Бајагић, 2007; Пејановић и др., 2017, 
Ђукић, 2021а). Епистемологија дисциплине промијењена је из коријена, па 
је постало и више него јасно да се људска безбједност и безбједност зајед-
нице морају посматрати одвојено од националне и међународне безбјед-
ности. Интереси међународне заједнице нису исти као и интереси држава 
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које је чине, као што се интереси државе/власти не поклапају увијек са ин-
тересима свих њених становника/поданика. То што је држава безбједна не 
значи да су сви у њој безбједни, а још мање значи да су сви сигурни. Такође, 
не може се за заједницу рећи да је безбједна само на основу тога што њеним 
становницима, житељима не пријети страни завојевач или што локални 
вулкан вијековима није избацио лаву. Заједница није безбједна ни ако њени 
становници не могу да остварују своје друштвене и социјалне потребе, ако 
нису у прилици да удишу чист ваздух, да се напију чисте воде, да се лијече 
и слично. Човјек може бити безбједан само онда када није изложен опасно-
стима и пријетњама и кад је у потпуности заштићен од свих облика угро-
жавања, како личном интегритету, достојанству, злостављању, затим кад 
је заштићена његова слобода, права, социјална сигурност, приватна мате-
ријална добра и све вриједности које су неопходне за опстанак (Пејановић 
и др., 2017). У том смислу, јасно је да се држава више не може сматрати 
јединим референтним објектом безбједности. Једини прави референтни 
објекат је човјек, а сви остали референтни објекти произилазе из тог ба-
зичног објекта и зависе само и искључиво од људи. Зато је тзв. појединачна 
безбједност услов безбједности друштва и државе, али и човјечанства, од-
носно националне и глобалне безбједности. Исто тако, студије безбједно-
сти обухватају опасности које се крећу од пандемија, као што је пандемија 
корона вируса, уништења околиша, па све до уже повезаних безбједносних 
питања директног насиља, као што су тероризам и међудржавни оружани 
сукоби (Collins, 2010; Ејдус, 2012).

Једноставно речено, на вертикалној оси безбједносног координатног 
система јавила се људска (хумана) безбједност, као и безбједност заједни-
це (локална безбједност), те регионална безбједност, док су хоризонталну 
осу запосјеле социјална, социјетална, еколошка, енергетска, здравствена и 
друге гране (сектори) безбједности. Развијена је свијест о томе да је безбјед-
ност неопходно проучавати са аспеката различитих научних дисциплина, 
уважавајући претходно описану подјелу на нивое и секторе анализе. На 
тај начин је могуће синтетизовати научна сазнања и уоквирити их у једну 
нову парадигму која, већ скоро двадесет и пет година, поносно носи назив 
„Дефендологија“. Но, Дефендологија није само наука о заштити, безбјед-
ности и одбрани, дефендологија је и својесврстан процес, оргинална тео-
рија, јединствена, која уже научне области као што су заштита, одбрана и 
безбједност које су до сада биле дисперзиране у различитим научним дис-
циплинама, ужим научним областима, обједињава у посебно научно поље, 
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научне дисциплине као што су нпр. право, социологија, политикологија, 
економија, психологија итд. То је процес даљег ширења научног поља сту-
дија безбједности, процес „демилитаризације“ безбједности, процес ски-
дања тамне сјене практицизма са безбједносног дискурса и безбједносне 
културе, процес деполитизације и дезидеологизације заштитних, одбрам-
бених и безбједносних мјера, активности, послова и носиоца тих за грађа-
не, државу и друштво стратешки важних системских рјешења. Тако су се, 
у оквиру дефендологије, као темељне парадигме базиране на формули за-
штита+одбрана=безбједност, искристалисале и неке дисциплине као што 
су полицијска деонтологија, полемологија и понерологија. Скидајући по-
сљедње обрисе „вулгарног практицизма,“ политизације, идеологизације, те 
недостатка парламентарне и демократске контроле и струковног изражаја 
са безбједности, долазимо до нових научних утемељења дисциплина, које 
пажљиво представљамо на овом тржишту идеја научном методологијом, а 
без политичког трачарења.  

1.1. Дефендологија – нова парадигма у науци

Безбједност и заједница су појмови у дијалектичкој вези и тешко их је 
посматрати одвојено. Потреба за безбједношћу је једна од основних људ-
ских и друштвених потреба. Безбједност грађана, друштва и државе је вр-
ховни закон.  Безбједна заједница је претпоставка остваривања човјека као 
људског бића, претпоставка несметаног рада, школовања, егзистенције, 
развоја, безбједна заједница је врховни закон, а то је функционално само 
онда ако је грађани осјећају као своју, напросто ако воле заједницу и држа-
ву као израз њихових потреба. С друге стране, кроз остваривање функција 
заједнице стварају се претпоставке које отклањају, умањују или се успјеш-
но супротстављају безбједносним изазовима, ризицима и пријетњама. 
Безбједност није само пука фраза везана за живот и тијело, већ комплек-
сан појам који вишезначно упућује на економске, политичке, социолошке, 
еколошке, полемолошке, понеролошке, деонотолошке и друге аспекте. Да-
кле, појам безбједности у савременим условима није довољно посматрати 
само са аспекта извора и облика угрожавања, криминалитета, корупције 
(клептократије) јавног реда и мира, безбједности саобраћаја и слично, јер 
безбједност као стање чине бројне друге претпоставке, почев од услова ег-
зистенције, услова здраве животне средине, па до слободног политичког 
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дјеловања и остваривања човјека као социјалног бића (Ђукић и др., 2015а).
Човјек је, користећи се техничко-технолошким развојем, научно-тех-

нолошком револуцијом и њеним достигнућима овладао разорном моћи 
нуклеарне енергије, коју је одмах усмјерио ка развијању нуклеарног нао-
ружања и нуклеарних реактора. Људи су постали толико моћни да могу 
вишеструко да униште комплетну цивилизацију. Међутим, није нуклеар-
на енергија једина алатка за уништење човјечанства у цјелини. Лепеза из-
вора и облика угрожавања глобалне, регионалне, националне и локалне 
безбједности се проширила, као што се проширио и угрожени простор. 
Да би човјек опстао на планети, он константно мора истраживати све без-
бједносне чиниоце који се тичу његовог битисања на свијету, у држави, у 
заједници. То је одувијек био врховни закон и врховни императив. Међу-
тим, сада је тај императив постао глобалан и истовремено је усмјерен на 
више различитих праваца дјеловања. Од свјетског нуклеарног рата, фокус 
се проширио на поље хемијског и биолошког развоја и биоинжењерин-
га, животне средине и екосистема (глобално загађење, рупе у озонском 
омотачу, ефекат стаклене баште), на поље општељудских (друштвених, 
политичких, економских, цивилизацијских) односа, услова (сиромаштво, 
глад, жеђ, болести, масовна смртност), процеса и односа између човјека и 
природе (Вејновић и Шикман, 2007). 

У тражење одговора на питање људског опстанка укључило се цјелокуп-
но свјетско друштво, што је условило да се у међународној заједници раз-
мотре заштитно-одбрамбени и безбједносни проблеми са којима се суоча-
ва планета. У овим покушајима, разноврсне уско засноване (уско специја-
лизоване) научне дисциплине (војне науке, полемологија, виктимологија, 
екологија, наука о здрављу) неће бити довољне, јер је у питању глобално и 
веома комплексно питање базирано на одређеним јединственим закони-
ма. Одговоре на наведено питање потребно је потражити у развијању нове 
и свеобухватне науке о заштити, одбрани и безбједности, која би преис-
питивала законе друштвених наука те путем њих повезивала достигнућа 
свих одвојених заштитно-одбрамбених, безбједносних научних дисципли-
на, те пронашла оптималне могућности заштитно-одбрамбене-безбјед-
носне функције на глобалном, микро и макро нивоу. Дакле, императив је 
успоставити и развити одговарајућу научну дисциплину са дефинисаним 
објектом и субјектом, са одговарајућим научним методама и појмовно-ка-
тегоријалним апаратом, односно успоставити науку о заштити, одбрани и 
безбједности (Вејновић и Обреновић, 2012).
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Као једно од могућих рјешења је опредјељење да се та наука зове де-
фендологија (наука о заштити, одбрани и безбједности), која, етимолош-
ки, води поријекло од латинске ријечи „defendo”, „defendere”, „defendi”, 
„defensum”, што значи, одбити, спријечити, бранити, штитити, и од грчке 
ријечи „logos”, веома познатог значења (ријеч, говор или наука). 

Опште познато је да је знање о заштити, одбрани и безбједности рас-
прострањено, зато што се ова питања третирају у готово свим научним дис-
циплинама као што су: социологија, политикологија, право, филозофија, 
међународни односи итд. Од када је свијета и вијека, то је била преокупа-
ција великог броја људи различитих занимања, од политичара, војника, по-
лицајаца, бизнисмена, научника, филозофа, теолога, писаца, умјетника. У 
теоријским учењима великана, као што су Конфучије, Сун Цу Ву, Тукидид, 
Св. Тома Аквински, Цицерон, Макијавели, Хобс, Клаузевиц, Кант, Хегел, 
Маркс, Енгелс, Вебер, Хабермас и многих других познатих и мање познатих 
личности, питања заштите, одбране и безбједности неизоставно су трети-
рана, понекад јако изражено и видљиво, понекад прикривено, али опипљи-
во. Најфудаменталнија дјела људског друштва, као што су Библија, Куран, 
Талмуд итд., посвећују велики дио питањима заштите, одбране и безбјед-
ности заједнице. Међутим, оно што свакако недостаје јесте јединствен си-
стемски приступ истраживању основних појава, процеса и односа на овом 
пољу. У порасту је број научника и научно-истраживачких и наставних ор-
ганизација (факултети, институти, тинк-танкови, невладине организације) 
који су, сваки на себи својствен начин, оријентисани на заштиту, одбрану 
и безбједност. Заштита, одбрана и безбједност представљају три елемента 
(варијабле), појединачну изједначеност која се у поједностављеном облику 
може изразити као заштита + одбрана = безбједност (сигурност). Сврха за-
штите и одбране је безбједност (сигурност) живих бића и других у природ-
ном и друштвеном систему. Заштитно-одбрамбена функција је свеобухват-
на и нераздвојива. Садржи скуп фактора, услова и активности суштинских 
за постизање безбједности (сигурности). Дакле, заштита и одбрана се спро-
воде као интегрисани и истовремени процес - дефендологија. Синтетички 
приступ је ургентнији и комплекснији, тим прије што се заштита, одбрана 
и безбједност морају развијати у оквиру јединственог теоријско-доктри-
нарног и организацијског контекста. Тек када се теоријски, доктринарно 
и емирисјки осигура јединствени приступ настаће потреба, у некој другој 
прилици, да се ови аспекти посебно истраже. Треба рећи да успостављање и 
развој Дефендологије не умањује важност других, специјализованих наукa 
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или развијених научних дисциплина које се, у савременој теорији и пракси, 
баве различитим областима и аспектима безбједносне функције. Штавише, 
њихов значај постаје чак и већи, јер су њихова открића унесена у једностру-
ки и интегрисани систем научног сазнања о овој виталној функцији, а што 
доприноси бољем разумијевању материје, става човјека према безбједнос-
ној функцији и стандардним питањима о безбједности, тј. дефендолошкој 
међузависности цијелог живог свијета и њихове околине.

Велики допринос развоју и афирмацији дефендологије дала је науч-
но-истраживачка организација Европски дефендологија центар за науч-
на, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и крими-
нолошка истраживања из Бања Луке. Ова организација постоји већ скоро 
двадесет и пет година, те има преко тридесет потписаних споразума о по-
словно-техничкој, стручној и научној сарадњи са различитим стручним и 
научним субјектима у земљи и региону.  

У најопштијем смислу, Дефендологија се може и треба дефинисати као 
општа наука о заштити, одбрани и безбједности.1 Њен задатак и циљ је да 
проучава правилности које су основа постојања и спровођења функције 
заштите, одбране и безбједности живих бића, нарочито човјека и људског 
друштва, људских заједница, нација, држава. С обзиром 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 системи), постоје различите врсте и ни-
вои правилности. Правилности се, према врсти, могу класификовати у три 
групе и то:

- Природне (биолошке) правилности  које упућују на живи свијет, 
- Друштвене правилности које се односе на људско друштво и зајед-

нице у њему,
- Политичке правилности које се односе на политичке односе и поли-

тичко организовање друштва (Вејновић и Обреновић, 2019).
Заштитно-одбрамбена и безбједносна функција, дакле, не само да је ком-

плексна, она је и слојевита. Најдубљи фундаментални слој садржи опште 
правилности на којима је основана и одређена (природни, биолошки за-
кони). Ове правилности примјењују се на заштитно-одбрамбену функцију 

1 Више о овоме у: Вејновић, Д., Обреновић, П. (2019). Основи дефендологије. Бања Лука: 
Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања. 
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као општи феномен, као и на сав живи свијет као цјелину. На другом нивоу 
сложености су правилности које се односе на заједнице живих створења 
односно, природни закони, док се на трећем нивоу сложености налазе пра-
вилности које се односе на заштиту, одбрану и безбједност људског друштва 
(друштвени закони). Четврти, уједно и посљедњи ниво сложености припа-
да правилима која се односе на политичко друштво, односно законе који га 
дефинишу и образују (политички закон). Ова правила, тј. законе, потреб-
но је проучавати и истраживати на свеобухватан и систематски начин, јер 
је једино тако могуће повезати и потпуно искористити резултате ранијих 
истраживања из подручја заштите, одбране и безбједности у различитим 
гранама науке и различитим научним дисциплинама (Вејновић и Обрено-
вић, 2017).

 Дефендологија треба да проучава заштиту, одбрану и безбједност 
са свих аспеката. У том смислу, не могу се занемарити припадници служби 
безбједности као личности, што проучава психологија, нити законска ов-
лаштења којима се баве правне дисциплине, нити средства и методе које 
се користе у систему безбједности, а којима се махом баве техничке науке, 
криминалистика и сл. Дакле, Дефендологија мора да синтетише провјерена 
знања и методе тих тзв. колатералних наука (Ракић и Вејновић, 2006).

1.1.1. Развојне области дефендологије 

Дефендологија, кao нова парадигма, у науци и образовању треба да 
омогући планско, организовано и непосредно укључивање науке и обра-
зовања, заједнице, државе, региона и свијета као цјелине у истраживање 
једног проблемског подручја као што је подручје заштите, одбране и без-
бједности са својим развојним областима. Зато ћемо у наредном дијелу, а 
без  претензија да за ову прилику обрадимо и обухватимо све развојне об-
ласти, набројати и сагледати неке од развојних области заштите, одбране 
и безбједности као конститутивних дијелова научног поља Дефендологије 
– опште науке о заштити, одбрани и безбједности.

Развојне области заштите су: 
1. Јединствене и заједничке компоненте заштите: систем руковођења, 

систем информисања о заштити, стручни органи заштите у инсти-
туцијама од локалних заједница до врха државе, органи и стручне 
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службе заштите у субјектима друштва и државе,укључујући привредне 
и друштвене дјелатности;

2. Цивилна заштита;
3. Физичка и техничка заштита;
4. Противпожарна заштита;
5. Заштита на раду;
6. Заштита у саобраћају;
7. Заштита човјекове околине; 
8. Заштита од елементарних непогода;
9. Заштита критичне инфраструктуре.

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:
1. Јединствене и заједничке компоненте одбране су: регрутни систем, мо-

билизацијски систем, систем руковођења, систем веза и криптозаштите, 
систем информисања, опште припреме становништва, опште припреме 
територије, органи и стручне службе одбране;

2. Оружане снаге;
3. Систем осматрања и обавјештавања;
4. Привредне дјелатности;
5. Друштвене дјелатности.

Развојни садржаји су:
- научно-истраживачки и стручни рад;
- организовање и оспособљавање;
- васпитање и образовање;
- логистика – материјално техничка опрема;
- употреба снага и мјерe.
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Развојне области безбједности су:
1. Национална безбједност;
2. Војна безбједност;
3. Јавна безбједност;
4. Социјална безбједност;
5. Социјетална безбједност;
6. Еколошка безбједност;
7. Енергетска безбједност;
8. Здравствена 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 наука, те из тих 
традиционалних и раније конституисаних наука тумачи заштиту, одбрану 
и безбједност. 

Значење заштите и одбране у политичком језику је сужено и прила-
гођено војно-политичким потребама. Међутим, у дефендологији, ријечи 
заштита, одбрана и безбједност имају своје оригинално и пуно значење. 
Заштита се односи на идентификацију услова под којим се пријети (жи-
вом бићу, врсти, заједници, друштву, држави, нацији), те њихово редуци-
рање до обима који не пријети достигнутом нивоу безбједности (сигур-
ности). У периоду отворене пријетње (напада), коју врши систем заштите 
(када систем заштите не може издржати изражени ниво пријетње), на-
ступа одбрана. Одбрана подразумијева отпор према отвореном нападу 
и нападачу који је провалио у систем заштите. Захваљујући сложености 
савремених изазова, ризика и пријетњи, заштита и одбрана се често спро-
воде као интегрисани и истовремени процес (дефендологија) – (Вејновић 
и Обреновић, 2019). 
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Заштита, одбрана и безбједност су интегралне функције и активно-
сти свих субјеката државе (конвенционалних и неконвенционалних), 
што Дефендологија као парадигма, као оргинална и јединствена тео-
рија потврђује, а за њихово схватање треба познавати теорију и праксу 
организације и функције тих субјеката. Интердисциплинарни карак-
тер предмета Дефендологија има позитиван утицај на изучавање дру-
гих образовних садржаја с обзиром на то да се на првом мјесту у њему 
конкретизују и са актуелном животном праксом повезују многа правна, 
социолошка, политиколошка, понеролошка, полемолошка, природна и 
техничка сазнања уже и шире друштвене средине. У Републици Српској, 
Дефендологија као наука је већ препознатљива као научно поље у науч-
ној области друштвених наука, која се, кроз истоимени наставни пред-
мет, раније изучавала на Вишој и Високој школи унутрашњих послова 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Бањој Луци, а 
до 2018. године се изучава на Факултету безбједносних наука Универ-
зитета у Бањој Луци (правном насљеднику ВШУП-а), гје је из „неака-
демских и  ненаучних“ разлога укинута, те су студенти ускраћени за 
најновија истраживања и домете из ове научне дисциплине. Основни 
циљ изучавања предмета Дефендологија јесте васпитање, образовање и 
оспосољавање студената за свјесно, активно и успјешно ангажовање у 
свим облицима организовања и остваривања заштите, одбране и без-
бједности као неодвојивог дијела својих професионалних дјелатности 
гдје буду радили за вријеме мира, ванредних ситуација, па и рата, ако 
нам буде наметнут. Свакако да је неопходно размислити и о увођењу 
појединих дефендолошких тема-цјелина у систем образовања ученика 
средњих и основних школа. Наиме, то је била пракса у социјалистичком 
систему, у оквирима концепата Општенародне одбране и Друштвене са-
мозаштите. Испоставило се да ОНО и ДСЗ нису само реликти прошло-
сти. Уз извјесне модификације (које несумњиво налажу постхладнора-
товске промјене безбједносне парадигме), ови концепти би данас добро 
дошли. То би подразумијевало и увођење, боље речено враћање, пред-
мета из области заштите, одбране и безбједности у наставне планове и 
програме основних и средњих школа, као и свих факултета.
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1.1.2. Нова парадигма

Приликом тумачења емпиријског свијета, свијета уопште, људима су 
потребне одређене смјернице, односно концептуални оквир, образац, ког-
нитивна шема. Те оквире називамо парадигмама, а појам парадигме у науку 
је увео Томас Кун, седамдесетих година двадесетог вијека у свом капитал-
ном дјелу „Структура научних револуција“. Главну улогу у генерисању на-
учних револуција Кун је намијенио улози парадигме, као владајуће теорије 
највишег обима која на нов начин дефинише законе структуре и динамике 
у одређеној области научног сазнања, што управо чини Дефендологија као 
наука о заштити, одбрани и безбједности.

У ери парадигматске кризе једне науке, као што је била одбрана и зашти-
та, општенародна одбрана и друштвена самозаштита и сл., већина науч-
ника и даље ради и „корача“ утабаним стазама, понашајући се доктринар-
но у складу са владајућом парадигматском субкултуром. Међутим, прије 
или касније, најинвентивнији дио академске заједнице почиње сумњати 
у постојећу стару парадигму и упућује на потребу за трагањем за новим 
путевима сазнања. Ови истраживачи, које називамо пионирима у науци, 
временом откривају, теоријски дефинишу нову парадигму, која логичко-те-
оријским  и емпиријским  верификацијама бива призната као научни но-
вум. Нова парадигма, 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 субкул-
туре и научно-дисциплинарног профилисања у одређеној области научног 
сазнања и образовања. 

Дакле, заштита, одбрана и безбједност одавно су изашле из тзв. фазе 
„нормалне науке“, како је назива Кун. Другим ријечима, дошло је до ве-
ликог несклада између научног објашњења или предикције и опсервира-
них емпиријских чињеница. Управо је Дефендологија на себе преузела тај 
комплексан посао да поново помири искуство са теоријским очекивањи-
ма, односно да буде носилац те револуције о којој говори Томас Кун. Она 
ће настојати да понуди референтне оквире унутар којих ће се спроводити 
процеси секуритизаије и десекуритизације, односно процес успостављања 
безбједносне стварности (Кучековић, 2014). 

Дефендологија је интегрисана парадигма којом се превладавају једно-
страности, како теоријских, тако и методолошких приступа. Потреба је да 
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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 наукама, а посебно према савре-
меној филозофији на путу изградње нових синтеза, као што је Дефендоло-
гија. То је изазов и обавеза нових генерација научника али и претпоставка 
даљег развоја и напретка науке уопште. 

Насупрот миту о вриједносно неутралној заштити, одбрани и безбједно-
сти и инструментализованој улози њихових носиоца, као продужене руке 
владајућих снага друштвеног инжењеринга у функцији statusа quo, многи 
научници у овом времену историје свеопштег бешчашћа 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 дјелом и часним интелектуалним ангажманом остављају 
примјер каква треба да буде улога интелектуалца у обнови хуманистичке 
науке и њене еманципаторске 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, мултидисциплинарних и трансдисци-
плинарних истраживачких подухвата, такође, у савременој теорији је све 
више текстова, радова и научних  скупова  посвећених изграђивању нових 
синтеза – остваривању синергије природних, друштвених и хуманистич-
ких наука, науке и филозофије. Дефендологија је управо тај подухват.2

1.2. Полицијска деонтологија

И поред чињенице да је безбједност веома широк појам, те да јавна 
безбједност (полиција) представља само један његов дјелић, због великог 
значаја који полиција има у друштву неопходан је универзалан, јединствен 
и систематски приступ њеном проучавању. На сам помен ријечи безбјед-
ност, просјечан човјек ће прво помислити на полицију, а на помен студија 
безбједности, прва помисао ће се свакако односити на учење полицијских 

2 Више о овоме у: Вејновић, Д., Обреновић, П. (2019). Основи дефендологије. Бања Лука: 
Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања. 
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послова, дужности, овлашћења, тактике и слично. Наравно да је то дале-
ко од стварности, али полиција је један од најважнијих државних органа, 
са ексклузивним правом на примјену мјера принуде. Она обнаша неке од 
највиталнијих друштвених функција, као што су кривична, прекршајна, 
управна, социјална и др. Због тога је јако битно на који ће начин ова најви-
дљивија и најпрактичнија област безбједности бити уклопљена у нову, сав-
ремену парадигму студија безбједности. 

Нека врста научног интересовања за питања организације и послова 
полиције датира још из античког периода. О полицији и њеним дужности-
ма писали су, у својим дјелима, и Платон и Аристотел. Ипак, озбиљнији 
научни третман ове проблематике дуго је изостојао. Суштински, научно 
бављење полицијом почело је стварањем критичне масе знања о њој у фи-
лозофији, социологији, праву и другим наукама, што се дешава на прелазу 
из деветнаестог у двадесети вијек (Милосављевић, 1997; Субошић, 2017).

Послије Другог свјетског рата, а нарочито седамдесетих година двадесе-
тог вијека, тренд сајентификације полиције значајно расте, што је одгова-
рало развојном путу и студија безбједности и криминалистике. Изучавање 
полицијских дисциплина у различитим облицима почело је да се реализује 
на универзитетима, институтима, академијама, курсевима и сл. Данас смо 
свједоци постојања читавих катедри полицијских наука, како код нас, тако 
и у свијету, а не треба посебно наглашавати колики су степен развоја до-
стигли концепти полицијске обуке. 

Ипак, оно што дефинитвно недостаје јесте јединствен системски при-
ступ истраживању основних појава на пољу научног бављења полицијом. 
Исто тако, не можемо да не примијетимо колико су ове области још увијек 
под утицајем неких традиционалних парадигми, под утицајем „грубог 
практицизма“. Исто као што су се, прије конституисања студија безбјед-
ности, питањима безбједности превасходно бавила војна лица, тако се, и 
даље, питањима везаним за проучавање полиције најчешће баве полициј-
ски официри или они који су то некада били. Просто се сматра да они, 
као практичари, једини имају „легитимитет“ да пишу књиге, да предају 
на факултетима, да буду инструктори на курсевима и сл. То је само дјели-
мично тачно, имајући у виду да данас ова питања нису само „полицијска“, 
првенствено због измијењене улоге полиције у демократском друштву, но-
вих облика надзора и контроле над радом полиције, те активнијом улогом 
грађана у систему јавне безбједности. 
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На фону претходно изнесеног става, потребно је изградити нове поли-
цијске научне дисциплине са јасним предметом, задацима, методологијом, 
појмовно-категоријалним и концептуалним апаратом. Једна таква дисци-
плина била би полицијска деонтологија.

Значење ријечи полиција данас је прилично познато. Без непотребног 
улажења у неку ширу елаборацију појма полиције, можемо рећи да поли-
ција представља посебно организовану државну службу чији је превасход-
ни задатак да штити јавни ред и поредак, тј. да извршава послове јавне без-
бједности и тзв. остале унутрашње послове. Према широко прихваћеном 
становишту полицију можемо окарактерисати као формацију лако наору-
жаних, покретних и посебно обучених оружаних снага.

Ријеч “деонтологија” потиче од грчке ријечи “deon” која означава дуж-
ност, обавезу, те ријечи “logos”, веома познатог значења (ријеч, говор или 
наука). Поједностављено, деонтологија је наука о дужностима. Она се бави 
проучавањем и одређивањем права и дужности. Деонтологија, као грана 
моралне филозофије, обухвата и тзв. облигаторну етику, односно етику 
која је заснована на правилима која даље продукују одређене обавезе.

У смислу свега наведеног, полицијску деонтологију могли бисмо дефи-
нисати као науку о полицијским дужностима које произилазе из свеукупне 
улоге полиције у демократском друштву. Те дужности проистичу из норми 
међународног и националног правног поретка, али и етичких норми којих 
се полиција, приликом обављања својих дужности, мора придржавати. То 
је и својеврстан етички оквир који зависи од унапријед дефинисаног сета 
правила и смјерница за ваљано функционисање полицијског система у да-
том друштвеном контексту. Једноставно речено, полицијска деонтологија 
има задатак да дефинише контролну листу која ће садржавати сет правила 
која полицијски службеник мора поштовати приликом обављања службе-
них послова и задатака. Та правила могу имати различит карактер. Могу 
бити формално-правног, тактичког или етичког карактера. Другачије ре-
чено, полиција (полицијски службеници), у свом раду, мора да поштује за-
кон, правилнике и правила полицијске тактике са једне, али и полицијски 
етички кодекс, са друге стране. Све то ће даље утицати на ваљану реализа-
цију полицијских функција – кривичне, прекршајне, управне, нормативне, 
социјалне и др.

Конституисање научне дисциплине каква је полицијска деонтологија 
продуковало би низ позитивних ефеката. Прво, био би изграђен сасвим 
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солидан, јединствен и систематичан концептуални оквир за проучавање 
послова и дужности полиције. Друго, ово битно научно поље било би зау-
вијек ослобођено утицаја неких ретроградних парадигми које доста сужа-
вају опсег научног истраживања полиције. Треће, негативан утицај прак-
тицизма у овој области био би сведен на минимум. Примјера ради, израз 
„организација и послови полиције“ одражава предмет којим се ова ужа на-
учна област бави, али будући да не одговара стандардима савремене науч-
не терминологије, више приличи неким видовима стручних обука него ли 
академског образовања и универзитетског нивоа. Четврто, афирмацијом 
полицијске деонтологије био би отворен простор за већи уплив других на-
ука и кориштење њихових сазнања приликом проучавања полиције, као 
што су филозофија, етика, социологија, дефендологија, понерологија и дру-
ге. Пето, полицијска деонтологија има потенцијал да ослика профил по-
лицијског службеника, у смислу да ће дефинисати каква научна и стручна 
знања и вјештине исти треба да посједује, те какве морално-етичке квали-
тете треба да има.

1.3. Полемологија

Нажалост, много више књига написано је о рату него о љубави, а многи 
ратови су се и водили због љубави. Рат доноси огромне патње, страдања, 
губитке у људству и материјална разарања са огромном финансијском ште-
том. Са друге стране, ратови су подстицали технолошке иновације и дјело-
вали као катализатор друштвених и политичких реформи. Рат је конвенци-
онални облик угрожавања безбједности и његово изучавање је императив, 
поготово ако говоримо о новим облицима и методама ратовања. Неки људи 
проучавају ратове како би могли допријенити побједи властите стране, док 
други праве аналогију са медицинским приступом болестима и тврде да се 
рат мора истраживати да би се искоријенио. Наука којa треба да омогући 
цјеловит и систематски приступ проучавању рата назива се полемологија 
(Вилијамс, 2012б).

Ријеч “полемологија” потиче од грчке ријечи “polemos” која означава су-
коб, непријатељство, те ријечи “logos”, веома познатог значења (ријеч, говор 
или наука). Дакле, полемологија је наука о рату као друштвеном феноме-
ну, његовој етиологији (узроцима), феноменологији (појавним облицима) 
и посљедицама на друштвеном и психолошком плану. Међутим, постоје и 
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становишта по којима је полемологија, заправо, наука о рату и миру као 
двјема појавама које су узајамно повезане. Заступник ове тезе је француски 
научник Гастон Бутул. Да бисмо успјели сачувати мир, према Бутуловом 
мишљењу, потребно је изучавати широк спектар друштвених појава и про-
цеса, укључујући и позитивну методологију са седам нивоа истраживања, 
затим филозофију, социологију, културу… Нарочито се залаже за везу по-
лемологије са едукацијом народа и сматра да се просвећеним народом не 
може манипулисати (Сакан, 2008). 

Полемологија је релативно млада наука која је тијесно повезана и са 
филозофијом, социологијом, политикологијом, дефендологијом, понеро-
логијом, војним наукама, историјом, економским наукама, правним нау-
кама, техничким наукама, психологијом, педагогијом, моралом и науком 
о међународним односима (Сакан, 2008). Посебно је интересантан однос 
полемологије са дефендологијом, као темељном науком о заштити, одбра-
ни и безбједности. Као таква, дефендологија је општија од полемологије 
јер изучава све изазове, ризике и пријетње безбједности, укључујући и рат, 
његове узроке и посљедице. 

Појам рата је прилично широк и подразумијева дјеловања која долазе 
споља, односно изван граница земље у виду оружане агресије, оружане ин-
тервенције и оружаног притиска, те дјеловања унутар земље у виду грађан-
ског рата и оружане побуне. Такође, у теорији се све више користи термин 
специјални или хибридни рат, а у стварности се исти све више испољава. 
Специјални рат се дефинише као скуп плански организованих и координи-
раних политичких, дипломатских, економских, психолошко-пропагандних, 
обавјештајно-субверзивних, терористичких и војних акција, као и мјера и 
поступака које једна или више држава, самостално или преко међународне 
заједнице, предузимају против земље објекта напада ради остварења свог 
циља. Оно што би се могло посебно нагласити јсте да се специјални ратови 
често воде на штету неке треће стране (државе), која се користи као тзв. 
прокси сервер у сукобима великих сила. Нису непознати случајеви да се 
територије трећих земаља користе за изградњу војних база моћних држава, 
а на њихово становништво пропагандно дјелује с циљем придобијања за 
рачун властитог интереса (Ђукић и др, 2015а). 

Са становишта (локалних) заједница, могло би се рећи да су најинтере-
сантнији унутрашњи облици рата у виду оружане побуне и грађанског рата.

Оржана побуна је облик побуне неодређене групе људи уз кориштење 
оружја, са циљем рушења актуелне власти или супротстављања неким 
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одлукама и мјерама органа власти. Ради се, заправо, о облику политичке 
борбе која је најчешће националистички, сепаратистички, религиозно-фун-
даменталистички или социјално мотивисана и која, у условима унутрашње 
нестабилности државе, прераста у политичко насиље отвореном и масов-
ном примјеном оружане силе или уз спремност да се иста употријеби. Ору-
жане побуне су често подржане или узроковане тајним акцијама страних 
обавјештајних служби („арапаско прољеће“) – (Ђукић и др., 2015а). 

По одређењу, грађански рат је оружана борба између класних, нацио-
налних, политичких или других антагонистичких друштвених група уну-
тар једне државе, ради остварења извјесних политичких и економских 
циљева. Јавља се као посљедица нагомиланих и неријешених социјалних, 
економских, политичких и других противурјечности у друштву. Грађански 
ратови могу да буду сецесионистички, револуционарни и контрареволу-
ционарни, међунационални или међуетнички, међувјерски, династички и 
мјешовити. Најчешће су етнополитичког карактера, усмјерени против со-
цијеталне безбједности супарничке групе, при чему се угрожавају људска, 
локална и национална, а некад и међународна безбједност. Оно што је ка-
рактерисало сукоб на простору Босне и Херцеговине, деведесетих година 
прошлог вијека, имало је сва обиљежја грађанског рата у коме су посебно 
неке локалне заједнице претрпјеле огромне штете у погинулим војницима 
и цивилима и разарању имовине (Ђукић и др, 2015а).

 Постоје чињенице које сугеришу да ратови опадају и по учесталости 
и по интензитету, нарочито међудржавни ратови. Међутим, друге тенден-
ције, нарочито ужасан утицај рата на цивиле и могућност употребе нукле-
арног оружја (много пута снажнијег од оног које је употријебљено против 
Хирошиме и Нагасакија), подсјећају нас да рат остаје важан облик угрожа-
вања безбједности многих дијелова планете (Вилијамс, 2012б).

1.4. Понерологија

Између осталих изазова, ризика и пријетњи по мир и безбједност у 
свијету, корона вирус нас приморава да се фундаментално окренемо науч-
ном изучавању понерологије као науке. Грчка ријеч „poneros“ значи зло. Зло 
је сакривено иза генерализованих закључака, а правда и врлина су супрот-
ност сили. Зло је по својој природи слично болести, оно представља једну 
врсту мреже или континуума узајамног кондиционирања. Једна врста зла 
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храни и отвара врата другима, без обзира на индивидуалне или доктринар-
не мотивације. Нажалост, увелико је присутно морално зло које људи чине 
по свом властитом избору. Корона вирус као „природно зло“ или „нешто 
друго“, непогода која се десила... болест. Чињеница је да се лоше ствари де-
шавају добрим људима, а макро социјално зло је толико велико да овлада 
цијелим нацијама и друштвима (Lobaczewski, 2006). Политичка понероло-
гија, као наука о природи зла, у политици је веома важна за истражити. Ова 
материја и њена научна есенција остају перманентно вриједне и инспира-
тивне. У временима која долазе, она може послужити доброј сврси, уколи-
ко је примјењена на одговарајући начин и проширена. Посебна истражи-
вања у овој области требају дати допринос новом разумијевању проблема 
који муче човјечанство хиљадама година. Понерологија као наука могла би 
послужити као савремена подршка већ постојећим и конституисаним мо-
ралним наукама. Треба пронаћи истинске научнике који су спремни носи-
ти овакав терет и напредовати са теоријским истраживањем понерологије, 
а све то са циљем примјене у пракси за заштиту, одбрану и безбједност, 
како појединачних људи и локалних заједница, тако и свих нација и свијета 
у цјелини. 

Нажалост, ратови, глад и болештине и даље харају свијетом. Без обзира 
што нам је наука дала много дивних дарова, свемирски програм, ТВ, пени-
цилин, ласер и све остало што би наш живот требало учинити лагоднијим, 
наш живот и даље није уопште лагодан и сигуран. Живи се под стресом и 
напетостима које су прихваћене као нормални аспекти живота, иако по-
стоје докази да је управо стрес најодговорнији за смрт великог броја људи. 
На друштвеном нивоу, мржња, завист, похлепа и међуљудске размирице 
стално се увећавају, а стопа корупције и криминала расте брже него попу-
лација. Тотална количина људске патње је застрашујућа ствар. Историјски 
смо вјеровали да су сви људи у основи добри и да желе чинити добро, мис-
лити лијепе мисли..., али у пракси, у реалитету, много тога није тако јер има 
свирепог и насилног понашања, подјела међу људима, неспоразума, мржње, 
екстремизма, расизма и слично. Ово је питање присуства или одсуства 
савјести, питање постојања велике групе психопата који живе међу нама 
и који никада не бивају ухваћени приликом кршења закона (Lobaczewski, 
2006). Понерологија се намеће као нова научна грана, рађајући се из исто-
ријске потребе, те из најновијих достигнућа медицине, психологије и дру-
гих наука. То је наука о злу.

Још од давних времена филозофи и религиозни мислиоци који су 
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припадали различитим културама, бавили су се питањима моралних 
вриједности, покушавајући да нађу одговор на питање шта је зло, а шта 
добро. Филозофи попут Сократа и Конфучија, та два легендарна мислиоца, 
живјели су током злих, крвавих времена и представили метод да се савлада 
зло, посебно у погледу опажања закона живота и људске природе. Два грч-
ка, православна, светогорска монаха, филолога, дали су име ПОНЕРОЛО-
ГИЈА, а процес генезе зла у складу са тим, назван је „понерогенеза“. Наша 
скромна почетна истраживања требају нам омогућити да савладамо зло 
уз помоћ разумијевања његове природе, узрока и развоја. Моралисти нас 
вијековима савјетују да развијамо етику и људске вриједности, они се на-
лазе у потрази за исправним интелектуалним критеријумима. Без обзира 
на напоре које су уложили, они нису били у стању да надвладају многе вр-
сте зла које вјековима муче човјечанство и које се у данашњим временима 
повећавају до незамисливих размјера. Понеролог не жели да умањи улогу 
моралних вриједности и знања на том подручју; он би радије да подупре то 
са једним за сада потцјењеним научним знањем, да би се заокружила цијела 
слика, како би се све то боље прилагодило реалности, те се тако омогућила 
и једна ефикаснија акција на моралном, психолошком, друштвеном и поли-
тичком плану. Та нова дисциплина, понерологија, је тако примарно заинте-
ресована за улогу патолошких фактора у поријеклу зла, поготово зато што 
би једна свјесна контрола и надзор над њима, на научном, социјалном и 
индивидуалном нивоу, могли ефикасно да угуше или разоружају те проце-
се (Lobaczewski, 2006). Библија је вриједна поновног читања очима понеро-
лога. Вјековни проблем људскости треба превазићи уз помоћ психолошких 
и биолошких наука које напредују у проучавању различитих патолошких 
фактора који учествују у понерогеничним процесима. Научна и друштвена 
свијест о улози коју играју фактори у генези зла ће помоћи јавном мнијењу 
да се на адекватан начин постави према злу које ће онда престати да буде 
тако фасцинирајуће мистично. Закон треба да омогући профилактичне 
контра мјере против зачетка зла. 

Понерологија се користи научним напретком који је остварен током 
последњих декада и година, посебно на подручју биологије, психопатоло-
гије, клиничке психологије и социологије. Она појашњава неке непознате 
узрочне везе и анализира генезу зла. Понеролошки приступ помаже код 
разумијевања неких драматичних изазова, ризика, пријетњи и тегоба за 
човјечанство, на оба нивоа, макросоцијалном и индидивидуалном. Та нова 
научна дисциплина даће допринос да се дође, у првом реду до теоријских, 
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а онда и практичних рјешења за друштвене, европске и свјетске проблеме 
који су раније покушавани да се ријеше недјелотворним традиционаним 
методама, а што је резултирало једним осјећајем беспомоћности пред исто-
ријским изазовима. Те методе су биле утемељене на историографским кон-
цептима и претјерано морализирајућим ставовима, који прецјењују улогу 
силе као средства за супротстављање злу. Понерологија као научна дисци-
плина може помоћи у изједначавању такве једностраности уз помоћ модер-
ног природног размишљања, замјењујући наша схватања узрока и генезе 
зла чињеницама које су потребне за изградњу стабилнијих темеља за спрје-
чавање процеса понерогенезе и супротстављање његовим посљедицама. 

Друштва имају право на одбрану од било каквог зла које их злоставља 
или им пријети. Националне владе, државне владе, имају обавезу да кори-
сте ефикасна средства за те сврхе, и да их користе што је могуће вјештије 
(наравно, уколико сама влада не представља зло које пријети људима и зло-
ставља их). Да би ту своју улогу спровеле у дјело нације се требају користи-
ти информацијама које су тада доступне у датој цивилизацији у вези при-
роде и генезе зла, као и средствима за борбу против њега, којима се може 
овладати. Опстанак друштва и државе се мора обезбиједити, а до злоупо-
треба власти и садистичке дегенерације веома често и лако долази, што нам 
историја показује. Грађане треба заштитити од силе и зла. Понерологија 
као научна дисциплина проучава природу зла и сложене процесе његове 
генезе, одакле отвара нове начине за супротстављање њему. Она указује на 
то да зло има одређене недостатке и слабости у својој структури и генези, 
које се могу искористити код спречавања његовог развоја, као и приликом 
елиминације његових плодова. Понерологија такође обезбјеђује могућност 
за превентивно понашање на нивоима индивидуалног, друштвеног и ма-
кросоцијалног зла. Тај нови приступ требао би омогућити друштвима да 
се осјећају поново безбиједним и сигурним, не само на унутрашњем нивоу, 
него и у вези са интернационалним пријетњама. Методе супротстављања 
злу које су узрочно условљење, и подржаване све већим напретком у на-
уци, биће све комлексније, исто као што су сложени природа и генеза зла. 
Правилно понеролошко читање историје је важан услов за разумијевање 
макросоцијалног понерогеничног феномена, чије трајање превазилази мо-
гућности за опсервацију појединца. (Lobaczewski, 2006). Историја човјечан-
ства је историја ратова, што у нашим очима изазива недостатак животног 
смисла. Један нови велики рат представљао би побједу лудила над човје-
ковом животном вољом. Зато, интернационални разум мора да превлада, 
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појачан са новооткривеним моралним вриједностима и природном науком 
која се бави узроцима поријекла и генезе зла. Уколико друштва стекну јед-
но разумијевање патолошке природе зла она ће бити у стању да у складу с 
тим предузму и одговарајуће мјере, засноване на моралним и природним 
критеријима. Та нова метода рјешавања вјечних проблема ће представљати 
једно најхуманије оружје које је икада кориштено у људској историји, као 
и једино оружје које се може безбједно и ефикасно користити. Можемо се 
надати да ће кориштење једног таквог оружја помоћи да се зауставе вијеко-
ви ратовања између нација и држава. Прошлост нам даје знање и искуство 
које нас учи како рјешавати проблеме и упозорава нас када смо у опасности 
да не поновимо грешке сличне онима које смо некада чинили. Реалистичко 
схватање прошлости и понекад болно разумијеване грешака и зла почиње-
ног у њој, неопходан су предуслов за стварање боље будућности. Дизајн и 
конструкција једног новог друштвеног система такође морају бити засно-
вани на одговарајућим одликама реалности и морају се детаљно разрадити, 
како би тај систем могао бити ефикасан и дјелотворан. Друштвени систем 
будућности би требао да гарантује грађанима широк спектар личних сло-
бода и отворена врата за коришћење њихових креативних способности у 
индивидуалним или групним подухватима.

За студије наука безбједности историја је веома важна. Да бисмо се мог-
ли супротставити савременом злу израженом кроз савремене безбједносне 
изазове, ризике и пријетње, морамо познавати његову генезу. Познавање 
и правилно тумачење историјских догађаја помаже науци безбједности у 
остваривању њене практичне сврхе, у разумиејвању савремених појава, те 
у предикцији будућих догађаја. Ако не научимо историју, она ће нам се по-
новити. Заштити народ од зла, значи спријечити да му се понове догађаји 
из прошлости. То је задатак науке безбједности.
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2. ДЕОНТОЛОШКИ АСПЕКТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ  
          ЗАЈЕДНИЦЕ

„Чувај се, и Бог ће те чувати“, каже стара пословица. У овој пословици 
крије се много истине. Дужност и обавеза свих је да се старају о безбјед-
ности, како личној, тако и безбједности цјелокупне заједнице. Безбједност 
има двије димензије. То није само пуко људско право (право човјека да буде 
безбједан/сигуран од угрожавања) које држава треба да заштити. Безбјед-
ност је истовремено и најопштија дужност, морална обавеза. Безбједност 
људи је врховни закон. У овом дијелу књиге бавићемо се безбједношћу као 
најопштијим људским правом, али истовремено и као најопштијом грађан-
ском обавезом.

2.1. Право на безбједност за све

Без обзира какви су тренутни политички односи, као интереси актера 
на инсистирању на људским правима, неопходно је ослобађање увјерења 
да се ради о тактичко-политичким, мање војним питањима који служе као 
покриће и адут за друге односе или интересе. Ова питања у међународним 
односима стекла су својеврсни легитимитет и потврду важности, па се тако 
без прикривања истичу као незаобилазна питања. То је толико присутно у 
јавном мнијењу и средствима информисања, у свијести сваког грађанина, 
да га је данас немогуће свести у инсконструисана питања у међународној 
заједници. Такође, за кршење слободе и достојанства човјека, нажалост, 
може се стећи утисак да је то данас универзална појава. У новије вријеме 
постала је пракса да је кршење људских права и слобода појединца, гру-
па, па и читавог народа савремени феномен на који се мора рачунати кад 
се не жели прикрити оно што се дешава свакодневно око нас. Личност и 
људско достојанство могу се разликовати само остваривањем цјелине људ-
ских права и слобода који пружају могућност да се човек потврди у раду и 
производњи, у духовном и интектуалном плану, у свакодневном животу, 
политичком и друштвеном дјеловању (Пејановић и др., 2018).

Традиција либерализма концентрисана је на широке нормативне визије 
које за циљ имају осигирати да ће људи бити безбједни, између осталог, 
усвајањем општих људских права (Collins, 2010). Појам људских права се, у 
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посљедњих стотињак година, веома широко поставља и употребљава, че-
сто и злоупотребљава. Корпус људских права изузетно је широк, тако да је 
врло тешко побројати сва права која човјек ужива, или би бар требало да 
ужива. Написани су томови и томови књига о људских правима, усвојене 
су многобројне конвенције, резолуције, декларације, склопљени разни мул-
тилатерални и билатерални уговори, земље су модификовале своје уставе 
ширећи их у правцу признавања много обимнијег пакета људских права. 
Националне (владине и невладине), регионалне и међународне институ-
ције које се баве заштитом људских права јачају, како у квантитативном, 
тако и у квалитативном смислу. Међутим, када бисмо морали да сва људска 
права означимо једним појмом, тај појам би свакако био безбједност  и то 
свестрана безбједност. Потреба да се достигне одређени ниво безбједно-
сти, као и да се ужива у стању лишеном неизвјесности, дефинише безбјед-
ност као стандард, норму вриједност или људско право. Право човјека на 
безбједност, право човјека да буде безбједан, па и сигуран. Ово право је 
опште, „најуниверзалније“ право.  

Модерна држава, као „умна организација слободе“ (Хегел), није замисли-
ва другачије него као уставна, демократски уређена држава. Као таква, она 
гарантује безбједност свима који у њој живе. При томе, поред заштите грађа-
на, модерна држава би морала бити подједнако ефикасна на пољу њиховог 
стимулисања. То подразумијева осигурање услова у којима ће сви имати 
једнаке шансе. Дакле, да би била безбједна, мора обезбиједити сигурну егзи-
стенцију и оним члановима друштва који се не могу равноправно укључити 
у утакмицу за збрињавање властитог живота (Вејновић и Шикман, 2007).

Право на безбједност не смијемо схватати уско. Морамо га посматрату у 
контексту најширег могућег, вишедимнзионалног и мултисекторског тума-
чења појма безбједности. Сама ријеч „безбједност“ је кованица настала од 
префикса „без“ који значи одсуство нечега, те ријечи „биједа“ која, у нашем 
народном језику, означава сиромаштво, сиротињу, неимаштину, тугу, бол, 
патњу. Дакле, само ако пођемо од етимолошког тумачења појма безбједно-
сти, ми примијећујемо, у самој ријечи „безбједност“, широк спектар социјал-
них права – право на одређени степен животног стандарда, право на рад, 
на социјалну сигурност, просто речено, право човјека да буде лишен биједе. 
Ипак, овдје говоримо само о социјалној и економској сфери безбједности, 
док сви остали сектори безбједности носе са собом други сет људских пра-
ва. Право човјека да живи у здравој животној средини покрива област еко-
лошке безбједности, право човјека да се лијечи и право да, примјера ради, на 
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вријеме буде вакцинисан против новог соја вируса спада у домен здравстве-
не безбједности, право човјека на заштиту личних података припада сфери 
информационе безбједности итд. Надаље, човјек има право да очува свој на-
ционални идентитет, што опет покврива нови сектор тзв. социјеталне без-
бједности. Исто тако, право човјека на сигурне енергетске изворе се подводи 
под све популарније поље енергетске безбједности (стабилности). На крају, 
не треба трошити ријечи о фундаменталним правима човјека на живот и тје-
лесни интегритет, која свакако одговарају традиционалном одређењу појма 
безбједности, односно секторима јавне, националне и војне безбједности. 

Сва наведена права, разврстана по одговарајућим секторима безбјед-
ности, можемо подвести под појам људске безбједности3. У основи људ-
ске безбjедности се налазе људска права и људски развој, као позитивне 
вриједности које безбjедносна политика треба да штити. Ријеч је, такође, 
о свеобухватном и комплексном концепту који настоји да повеже вели-
ки број тема које су раније биле запостављене или посматране засебно, 
попут економског развоја, људских права, климатских промјена, проти-
впјешадијских мина, мировних операција, националне безбједности, из-
градње државе и других (Ејдус, 2012). Иако и даље постоји знатна мето-
долошка и концептуална конфузија о њеном стварном значењу, људску 
(хуману) безбједност можемо најопштије описати као стање у којем су 
људи ослобођени од траума које оптерећују људски развој. То значи, као 
прво, безбједност од таквих хроничних пријетњи као што су глад, бо-
лест и репресија. Као друго, људска безбједност подразумијева заштиту 
од изненадних и штетних поремећаја свакодневнице – било у породич-
ним кућама, на радним мјестима или у заједницама. Осигуравање људске 
безбједности захтијева седмероструки приступ у одговору на економску, 
прехрамбену, здравствену, еколошку, личну и политичку безбједност, те 
безбједност заједнице (Collins, 2010). Заговорници оваквог, хуманоцен-
тричног концепта, често долазе у сукоб са поборницима традиционал-
ног, државоцентричног концепта безбједности. Ипак, ова два концепта 
су нераздвојна. Људи граде државе, а државе су средство остваривања 
безбједности својих становника. Дакле, у трагању за новим поставкама, 

3 Једна од концепција људске безбједности односи се на оно што се може означити 
као природна права/владавина закона, а која има упориште у основној либералној 
претпоставци о основним индивидуалним правима на „живот, слободу и тежњу ка срећи“... 
Према дефиницији која је понуђена у Извјештају Комисије о људској безбједности, људска 
безбједност је „заштита виталног језгра свих људских слобода и људског испуњења“ 
(Вилијамс, 2012, стр. 306-308).
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основама и друштвеним вриједностима које опредијељују функију без-
бједности, уочава се јединство самобитности државе и права човјека. 
Ово јединство остварује се одређеном политиком у области безбједно-
сти, а преко одговарајућег система. Овим системом штите се и бране исте 
друштвене вриједности државе и грађана – друштва, од разноврсних об-
лика угрожавања (Вејновић и Шикман, 2007). 

Ако већ говоримо о безбједности као о људском праву, онда морамо 
знати под којим условима то право можемо ограничити. Одговор је прост 
– само и искључиво ради безбједности, ради поновног успостављања не-
ког стања безбједности које је угрожено или нарушено. Дакле, у неким 
случајевима, ако желимо да „обезбиједимо“ нечију безбједност, морамо 
да ограничимо безбједност другог, односно онога ко представља пријетњу 
или директну опасност. Готово да је немогуће да неограничено коришћење 
појединог права не дође у сукоб са другим друштвеним интересима или 
са правима других људи. Управо из тог разлога постоји могућност да се 
људска права ограниче, али се постављају строги услови за та ограничења. 
Ограничења која увијек морају бити законита, легитимна и оправдана. Све 
ово се уклапа у старе филозофске расправе о односу слободе и безбједно-
сти. Наиме, постоји схватање према коме вишак слободе значи мањак без-
бједности, а вишак безбједности значи мањак слободе. Дакле, централно 
питање које се поставља јесте колико се слободе желимо одрећи за коли-
ко безбједности и обрнуто. Према томе, ниво поштовања људских права 
у некој заједници изражен је у мјери најоптималнијег односа између сло-
боде и безбједности. Према наведеном, „безбједност се може схватити као 
нужност у хегеловском смислу, а када се субјективна воља потчињава зако-
нима, онда ишчезава супротност између слободе и нужности“ (Кековић и 
Димитријевић, 2017, стр. 26).

Схваћена као људско право, безбједност не значи само одсуство угро-
жавања, већ и присуство правде, морала и културе. Теоретски, може се 
живјети у бесконфликтној средини без правде, образовања и морала, али 
се такво стање не може назвати безбједним. Значи, да би се могло рећи да 
смо безбједни, није довољно одсуство неког или нечег што нас угрожава, 
већ се мора живјети у друштву које обилује правдом, правном сигурношћу, 
моралом и културом, друштву које константно унапрјеђује своје вриједно-
сти (Кековић и Димитријевић, 2017).

Право на безбједност припада свима, свим јединкама, без изузетка, 
без обзира на расу, вјеру и нацију, без обзира на положај у друштву и 
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материјални статус. Свако има право да буде безбједан, али и да се осјећа 
тако, тј. да буде сигуран. Ово је основни предуслов нормалног живота, 
нормалног битисања човјка у заједници којој припада. Међутим, зајед-
ница, да би „обезбиједила безбједност“, мора да се организује, мора да 
ангажује све своје потенцијале. Безбједност не долази сама од себе и није 
Богом дана. Безбједност је стање које се постиже, безбједност се орга-
низује и на безбједности се константно ради. Та организација и функција 
безбједности повлачи одређене дужности за све чланове заједнице, у за-
висности од друштвеног и професионалног положаја сваког појединачно. 
Ни једно право, па тако ни право на безбједност, не може егзистирати без 
дужности (обавезе). Будући да је оно универзално и да припада свима, 
сви су дужни да учествују у омогућавању његовог уживања, односно у 
креирању доброг безбједносног амбијента.

2.2. Дужност свих за безбједност

Полиција, војска и обавјештајно-безбједносна заједница, као конвенци-
онални субјекти система безбједности, не могу сами да гарантују безбјед-
ност, бар не у оној мјери која је неопходна. Дјеловање ових субјеката свака-
ко није довољно, у смислу остваривања безбједности у пуном значењу тог 
појма. Штавише, када ови субјекти постану главна полуга државне власти, 
степен непоштовања и повређивања људксих права постаје изузетно висок, 
а грађанске слободе се гуше. Зато је потребно дјеловање и тзв. суплемен-
тарних субјеката система безбједности који, у модерном времену, све више 
добијају на значају. Под таквим субјектима подразумијевамо прије свега 
грађане, а потом и све форме њиховог удруживања у заједници: органе је-
диница локалне самоуправе, јавне установе и предузећа, невладин сектор, 
приватни сектор и друге који својим дјеловањем доприносе остваривању 
безбједности. Једноставно речено, сви који полажу право на безбједност 
или држе до осјећаја безбједности (сигурности), имају дужност да, у складу 
са својим могућностима, учествују у њеном остваривању. 

У савременим условима битисања људи, схватање безбједности као 
појаве и процеса за који су задужени само неки сегменти друштва, којима 
је бављење овом проблематиком директније дато у надлежност, неодрживо 
је. Овој тврдњи у прилог иду најмање два битна разлога. Први разлог је 
тај што безбједност данас посматрамо као знатно комплекснију појаву него 
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раније, појаву која обухвата раличите секторе и нивое. Други разлог одно-
си се на чињеницу да савремена схватања безбједности успјешан систем 
посматрају у корелацији са бројним ангажованим субјектима у оствари-
вању безбједности. (Ђукић и др., 2015а).

Као веома битан суплементарни субјект безбједности издвајају се грађа-
ни, који по неким концептима и гледиштима имају кључну улогу у оства-
ривању безбједности. Модус ангажовања грађана у питањима безбједности 
представља приоритет који у неким дијеловима свијета и неким локалним 
заједницама даје одличне резултате. Концепт који се заснива на дужности-
ма свих – грађана као базне јединице и свих форми њиховог удруживања, 
у погледу остваривања безбједности јесте концепт цивилне безбједности 
(лат. civis – грађанин). Безбједност грађана и свих вриједности је угрожена 
присуством или могућом пријетњом од разних опасности, при чему грађа-
ни морају самостално, удружено и комбиновано са државним органима, 
организовати самозаштиту и заштиту тих вриједности. У том смислу, „ци-
вилна безбједност је остварено безбједно стање, у којем не постоји ни јед-
на пријетња или је учињено по питању заштите одређени број и квалитет 
радњи да је пријетња сведена на минимум“ (Пејановић и др., 2017, стр. 348). 
Под појмом цивилне безбједности сматра се организована безбједност и 
заштита у којој учествују грађани, приватна безбједност, здравствене служ-
бе, службе заштите на раду и друге службе.

Кад се констатује да је остварена безбједност, подразумјева се да су се 
грађани организовали преко самозаштите, заштите и комбиноване зашти-
те у којој су учествовали грађани, цивилна заштита и безбједносне службе 
државе. Остваривање цивилне безбједности се, у највећем броју случајева, 
врши сопственом самозаштитом, учешћем у цивилним службама безбјед-
ности, заштите и пружања помоћи конвенционалним субјектима безбјед-
ности (Пејановић и др., 2017). 

Грађани би, по природи ствари, требали/морали бити заинтересовани 
превасходно за властиту (појединачну) безбједност, што је њихово пуно 
право. Остваривањем властите безбједности, у сваком случају се доприно-
си и безбједности других људи и колективитета у цјелини. У овом смислу, 
безбједносна култура се може сматрати кључном у појединачном схватању 
значаја безбједности и могућих начина постизања безбједности. Многима 
је позната чињеница да грађани тзв. „земаља запада“ неће благонаклоно и 
незаинтересовано гледати на било какве појаве недоличног понашања, а 
камоли на угрожавање безбједности, чак и када нису директно погођени 
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неким чињењем или нечињењем. Код нас и у нашем непосредном окру-
жењу још увијек је присутна линија незамјерања, па и несарадње са органи-
ма безбједности, што је један од кључних разлога недовољне и неадекватне 
улоге грађана у систему безбједности. Систем свакако мора пронаћи начин 
ангажовања грађана у области безбједности као интереса и потребе а, на 
крају крајева, и дужности (Ђукић, 2017).

Битан сегмент ангажовања грађана на плану безбједности јест и тзв. 
цивилна, грађанска, демократска контрола служби безбједности. Без овог 
вида надзора и контроле над радом полиције, војске и обавјештајних служ-
би не може се замислити демократско друштво. Дужност грађана је да над-
зиру и контролишу рад ових конвенционалних субјеката безбједности, а то 
је истовремено и њихов интерес. У том смислу, грађанима на располагању 
стоје бројни формални и неформални механизми (парламентарна контро-
ла, судска контрола, омбудсман, медији, протести (примјер неформалне 
групе Правда за Давида у Бања Луци) итд.).

Када говоримо о дужностима грађана, односно свих појединаца у од-
носу на безбједност заједнице, веома значајно мјесто заузимају тзв. мјере 
неформалне социјалне контроле. Под појмом неформалне социјалне кон-
троле подразумијевају се „поступци грађана, органа локалне заједнице - 
самоуправе и државних органа, који нису регулисани правним прописи-
ма, нити су у супротности са њима, а које они предузимају према другим 
лицима ради спречавања девијантних појава“ (Ђукић и др, 2015б, стр. 
182). На први поглед и лаички гледајући, неформална социјална контрола 
не представља значајан ресурс у остваривању безбједности у заједници, 
у првом реду због тога што се не ради о законски дефинисаној катего-
рији која претпоставља одређена правила понашања и санкције у случају 
непоштовања предвиђених норми. Међутим, неформална социјална кон-
трола саставни је дио безбједносне културе. У уређеним друштвеним си-
стемима и заједницама готово да се не поставља питање сарадње грађана 
са субјектима безбједности, уз патриотски осјећај припадности заједници 
и дужности доприноса безбједности заједнице као цјелине. Морална са-
тисфакција и осјећај корисности често су једини мотиви неформалне со-
цијалне контроле као моћног средства превенције друштвено негативних 
појава (Ђукић и др., 2015б).
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2.3. Безбједност као врховни закон

Русо каже да је слободан само онај појединац који слуша закон, док Кант 
тврди да је слободан само онај човјек који је сам себи законодавац. Бити 
изван закона, изнад закона или без закона значи бити изложен насиљу и 
неслободи, једном рјечју – небезбједности. Безбједност је врховни закон. 

Видјели смо да безбједност истовремено значи и право и дужност. 
На правима и дужностима „поданика“, односно субјеката права засни-
ва се цјелокупан државно-правни поредак. Просто речено, систем тако 
функционише. Права и дужности субјеката права се, генерално, пропи-
сују државним законима. У најопштијем смислу, могли бисмо рећи да је 
сваки закон, на неки начин, у функцији безбједности, посебно ако појам 
безбједности посматрамо у најширем могућем смислу. Та законска уло-
га „обезбјеђивања безбједности“ може се манифестовати непосредно и 
посредно. Другим ријечима, постоје закони који најдиректније уређују 
област безбједности, а постоје они чији садржај није непосредно везан 
за безбједност, али су њима уређени други друштвени односи без којих 
се не може замислити савремени појам безбједности. Примјера ради, за-
кон о полицији, закон о оружаним снагама или закон о заштити и спа-
савању у ванредним ситуацијама представљају системске законе који 
најдиректније уређују организационе и функционалне компоненете еле-
мената система безбједности. Ови закони се и у традиционалном, ужем 
смислу, вежу за појам безбједности, уређујући области националне, јавне 
и војне безбједности. Са друге стране, закон о раду или закон о социјал-
ној заштити не могу се директно довести у безбједносни контекст, али 
овим законима се дефинитивно третирају области социјалне или људске 
(хумане) безбједности. Надаље, новији сектори безбједности као што су 
сектори еколошке, здравствене или информационе безбједности трети-
рани су читавим сетом закона (закон о заштити животне средине, закон 
о заштити становништва од заразних болести, закон о заштити личних 
података итд.). Дакле, на основу друштвених вриједности постављају се 
циљеви безбједности као субјективни вриједносни судови, а норме (за-
кони) служе за остварење циља и формулисане су на објективан начин. 

Поред горе изнијетог, тезу да је безбједност закон над законима оправ-
дава и чињеница да специфична безбједносна стања истовремено доносе 
могућност дерогације законских одредби или пак доношења нових норми 
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са законском снагом. Наиме, у ратном стању, стању непосредне ратне опас-
ности или ванредном стању, постоји могућност доношења уредби са за-
конском снагом, које се доносе по поједностављеном поступку, од стране 
органа извршне власти. Дакле, у таквим ситуацијама, ради заштите неких 
друштвених вриједности, могуће је одступати од позитивних законских 
норми, али и доносити нове норме које ће имати снагу закона. Нормама 
донесеним на такав начин могуће је ограничити и неке основне људске сло-
боде, као што је, примјера ради, слобода кретања (нпр. полицијски час у 
доба пандемије). Треба напоменути да се, у овом случају, ради о привреме-
ном опозиву појединих права и слобода, јер опозив има другачији карактер 
од ограничења и траје само до краја оног стања (не)безбједности које га је 
и изазвало. Ипак, и овдје се строго мора водити рачуна о пропорционал-
ности уведених мјера и циља који се жели тим мјерама постићи. У контек-
сту свега наведеног, видимо како је све подређено  безбједности, па чак, 
у одређеним случајевима, и најфундаменталније људске слободе. Иначе, 
све расправе о односу безбједности и слободе дијеле претпоставку да су 
безбједност и слобода супротстављени једно другом (једно задире у област 
другог) и да су функционални – безбједност је неопходан услов за прак-
тичну примјену слободе. Ако људи желе да остану слободни, они морају 
идентификовати опасне облике слободе и одлучити како ће се заштитити 
од њих (Кековић, 2009).

Ако говоримо о људским заједницама, безбједност је најјачи везивни 
фактор. Људи се држе заједно и стварају заједнице, између осталог, и због 
тога што ће се на тај начин лакше (само)заштити. Прве заједнице и јесу 
настале из разлога што људи индивидуално нису могли задовољити своје 
потребе, на првом мјесту потребу за безбједношћу. Безбједност је врховни 
закон. Сва права и дужности произилазе из људске потребе за безбједно-
шћу, сви закони које човјек ствара су подређени тој потреби. То је просто 
тако, иако није увијек видљиво, поготово у модерним временима у којима 
је све доступно и у којима човјек лако стекне лажни осјећај сигурности. 
Безбједност је као кашичица меда у шољи енглеског чаја – не види се, али 
се осјети. Безбједност је као кисеоник, док га има, човјек о њему и не раз-
мишља, а када га нестане, настаје борба за опстанак (Липовац, 2014). Без-
бједност није све, без безбједности све постаје ништа.
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3. ВИШЕЗНАЧНОСТ ПОЈМА БЕЗБЈЕДНОСТИ  
          ЗАЈЕДНИЦЕ

Динамичност промјена услова и околности егзистирања људи на плане-
ти узрокују и промјене у концептима безбједности, без обзира о ком нивоу 
да се ради. Безбједност је динамичан и отворен систем који нужно реагује 
на промјене у окружењу и прилагођава се новим условима. Некада пре-
наглашени значај војног и државноцентричног аспекта безбједности мје-
сто уступа другим видовима безбједности као једнако важним или чак и 
важнијим. У постхладноратовском интелектуалном амбијенту примат све 
више добијају концепти безбједности везани за непосредну егзистенцију и 
битисање човјека на земљи у смислу безбједности животне средине, хране, 
социјалне, економске и других облика безбједности (Ђукић и др., 2015а).

На промјену традиционалних начина поимања безбједности утицали 
су и неки конкретни догађаји који су покретали процесе секуритизације 
одређених (политичких) феномена. Ово можемо објаснити на примјеру 
догађаја послије 11. септембра у САД, када је, између осталог, дошло до 
додатне секуритизуације феномена миграција и азила. Наиме, у то вријеме 
се, са разлогом, појавила претпоставка да терористи могу злоупотријебити 
флексибилну миграциону политику да би дошли до свог циља, односно да 
би ушли у неку земљу. Због тога су миграције и процедуре за добијање ази-
ла постали једна од фокалних тачака опсежних антитерористичких мјера 
које су се тада предузимале. Исто тако, пандемија вируса корона утицала 
је на секуритизацију многих феномена из домена здравља становништва, а 
показало се да пандемија није само медицинско, већ и безбједносно питање. 
Због тога је концепт здравствене безбједности итекако добио на значају.

Концептима безбједности први се бавио Бери Бузан. Концепт безбјед-
ности можемо схватити као генералну, свеобухватну замисао, мишљење 
или идеју о систему безбједности; једну идеју сачињену комбинацијом свих 
карактеристика или дијелова система безбедности (Кекић, 2004). Концепти 
безбједности, у ствари, представљају теоријске и практичне конструкције 
заштите и унапређења одређених референтних вриједности и интереса 
појединих категорија објеката безбједности, а који су настали на основу ре-
левантне безбједносне праксе, првенствено са циљем њеног унапређења. 
Односно, концепти безбједности су продукт, али и средство безбједносне 
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теорије и праксе. „Безбједност дуго није сматрана спорним концептом, а 
још дуже није ни преиспитивана“, наводи Стив Смит. „Сада је ситуација 
таква да концепт безбједности не само да може и мора да се преиспита, већ 
морају и са њим тијесно повезани концепти заједнице и људског достојан-
ства“ (према: Липовац, 2014, стр. 54). 

У вези са дефинисањем концепата безбједности, неопходно је одгово-
рити на неколико битних питања, а Милан Липовац (2014) предлаже да то 
буду сљедећа питања:

1. Шта је референтни објекат?
2. Које су вриједности које се штите?
3. Које су безбједносне пријетње?
4. Ко су провајдери безбједности?
5. Којим средствима се остварује безбједност?

Основни спорови у дефинисању појма безбједности у концептуалном 
смислу потичу од вриједносних ставова, односно од одговора на питање 
које вриједности данас треба да се штите (опстанак државе и нације, ква-
литет живота и социјално благостање, јавни ред и мир, енергетска стабил-
ност, здрава животна средина и др.), те дефинисања референтног објеката 
који је предмет заштите (грађанин – појединац, локална заједница, држава, 
регионални безбједосни комплекс, међународна заједница). 

Различити аутори врше различите подјеле безбједности, из чега проис-
тичу и појединачни концепти безбједности, па тако, примјера ради, имамо 
подјелу безбједности на:

1. унутрашњу – која се дијели на индивидуалну, социјалну и нацио-
налну безбједност, и

2. спољну – која се дијели на регионалну, глобалну, заједничку, колек-
тивну и кооперативну безбједност.

Неке друге класификације безбједности заснивају се, примарно, на 
вриједностима на које се односе, односно на секторима, како их назива Бери 
Бузан. Ми ћемо, у наставку, презентовати сљедеће секторе безбједности:

•	 Национална безбједност;
•	 Војна безбједност;
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•	 Јавна безбједност;
•	 Приватна безбједност;
•	 Социјална безбједност;
•	 Социјетална безбједност;
•	 Еколошка безбједност;
•	 Енергетска безбједност; 
•	 Здравствена безбједност.

3.1. Национална безбједност

Концепт националне безбједности је доста неодређен и суштински спо-
ран, иако се ради о политички моћном концепту који је често био злоу-
потребљаван. Све тешкоће и разноликости око појмовног одређења без-
бједности уопште, прелијевају се и на појам националне безбједности. 
Дефинисање овог концепта прате и проблеми терминолошке природе, јер 
је, у нашем  говорно-језичком подручју, термин „национална безбједност“ 
замијенио дуго кориштени, па чак и омражени термин „државна безбјед-
ност“. Наиме, синтагма „државна безбједност“ се, на нашим просторима, 
дуго користила за означавање функције и организације тајних служби. Те 
службе су дуго имале обиљежја политичке полиције и досљедно су штити-
ле интересе олигархије на власти. Тајним и прикривеним методама су угро-
жавале права и слободе грађана, уз немали број случајева организовања 
политички мотивисаних убистава и застрашивања. Након демократских 
промјена, у нашој безбједносној терминологији полако је почео да преовла-
дава термин „национална безбједност“, чиме су покренути процеси ширења 
овог концепта, у смислу да његов централни референтни објекат више није 
само држава, са својим централним вриједностима као што су суверенитет, 
територијални интегритет и политичка независност. Умјесто државе, то је 
постала нација, уз све оно што се сматра националним вриједностима и 
интересима. Овоме су погодовали нови друштвени услови праћени проце-
сима глобализације и регионализације, држава је изгубила своја класична 
онтолошка обиљежја, а што је најважније, дошло је до тзв. ерозије држав-
ног суверенитета. Ово је довело до суштинских промјена парадигме наци-
оналне безбједности. Ширење, али и продубљивање концепта националне 
безбједности значи да исти више не можемо назвати државоцентричним и 
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ортодоксним, у смислу неких прошлих схватања. Фокус је постепено почео 
да се помјера од класичне заштите државе од напада споља и субверзија 
изнутра ка другим пријетњама као што су вјерски и национални екстреми-
зам, организовани криминал и корупција, (клептократија), еколошки про-
блеми, пандемије и сл.

За концепт националне безбједности се, ипак, и даље каже да је суштин-
ски споран јер политика, односно политичке елите, путем разних видова 
утицаја на јавност, детерминишу штићене вриједности и интересе, од-
ређују да ли су и колико исти угрожени, па на крају одређују и начин њи-
хове заштите, а да не говоримо о утицајима политике на субјекте система 
националне безбједности. Једном рјечју, политика управља процесима се-
куритизације и десекуритизације свих друштвених појава. У том смислу, да 
би једна политичка заједница могла да зна шта штити, како то штити и шта 
уопште жели, мора прво да дефинише шта она заправо јесте. Дакле, у тијес-
ној вези са питањем националне безбједности стоји питање националног 
идентитета (Ејдус, 2012). У неким прошлим друштвено-политичким усло-
вима, једина врста друштвеног идентитета релевантног за одређење појма 
и садржаја државне/националне безбједности био је идеолошки идентитет, 
што је доста сужавало овај концепт. Дакле, сви они субјекти и појединци 
који су се идентификовали са владајућом идеологијом, били су безбједнији 
и сигурнији.

Данас се национална безбједност генерално доживљава као безбјед-
ност грађана и државе, али и свих сфера државног и друштвеног живота. 
Ревидиран садржај националне безбједности, и поред тога што је држава 
и даље остала важан референтни објекат, значи ширење традиционалног 
концепта националне безбједности у два правца: према појединачној и со-
цијеталној безбједности и према међународној и глобалној безбједности. 
Тако схваћена, национална безбједност добија пуни смисао, који није пре-
судно одређен егоистичним понашањем држава и борбом за моћ. Дакле, 
детерминанте савременог концепта националне безбједности су, поред те-
риторијалног интегритета и политичке самосталности државе, квалитет 
живота, мир и слобода, правни поредак и владавина права, људска права 
и слободе, национална привреда и енергетика, национални информациони 
ресурси, здрава животна средина, национално јединство и политичка ста-
билност, национална толеранција, национални понос и достојанство, као 
и већ поменути национални идентитет. Оно што је најбитније напоменути 
свакако јесте чињеница да је фокус националне безбједности релоциран 
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са државе на појединце и заједнице као примарне референте безбједности 
(Бајагић, 2007; Мијалковић, 2011). Безбједност појединца најдиректније за-
виси од локалне заједнице у којој живи, а локална безбједност (безбједност 
локалних заједница), у својој свеукупности детерминише ниво националне 
безбједности.

Све наведене детерминанте националне безбједности посебно се посма-
трају и изучавају у оквирима неких сектора безбједности које ћемо обрађи-
вати у наставку. То упућује на закључак да је појам националне безбједно-
сти генусно виши појам од нпр. војне, еколошке, енергетске, здравствене 
и др. сектора безбједности. Штавише, сви ови сектори чине јединствен 
систем националне безбједности који представља подсистем политичког 
система те, као такав, утиче на унутрашње токове у друштву, прије свега 
на економске и политичке односе. Савремени системи националне безбјед-
ности настали су развојем националних држава и капиталистичког начина 
производње (Драгишић, 2009). Још је Бери Бузан, у свом капиталном дје-
лу „Људи, државе и страх“, устврдио како систем националне безбједности 
чини скуп активности који обухвата пет подручја дјеловања државе: војно, 
политичко, економско, социјално и еколошко подручје (Buzan, 1991). Ово 
даље указује на сву разноликост субјеката система националне безбједнсти. 
То више није само „униформа“ (војска, полиција) и тајна полиција, већ чи-
тав низ актера државног и недржавног карактера, укључујући саме грађане.

Раз ли чи та ви ђе ња пој ма на ци о нал не безбјед ности ука зу ју на ди вер гент-
на гле ди шта те о риј ског од ре ђе ња овог пој ма, али у исто вријеме пру жа ју 
и до бар пре глед за јед нич ких еле ме на та ко ји нам олак ша ва ју да до ђе мо до 
оп ште при хва тљи ве де фи ни ци је на ци о нал не безбјед но сти. Постоје бројне 
дефиниције националне безбједности. На примјер, Нелсон Данијел наци-
оналну безбједност сматра основним оквиром сваке друге безбједности и 
дефинише је односом између државних капацитета, тј. равномјерним од-
носом између опасности и капацитета, који пружа потенцијалне услове за 
мир и просперитет. За разлику од Нелсона, Џорџ Кенан наводи став по коме 
национална безбједност тежи очувању физичке нетакнутости националног 
живота, а А. Хеведи националну безбједност одређује као дјелатност наци-
оналних држава којом оне, у складу са својим друштвеним могућностима у 
садашњости и будућности, узимајући у обзир глобалне промјене и развој, 
штите властити идентитет, опстанак и интересе (Вејновић и Обреновић, 
2019). Можда и најпотпунију дефиницију, која прихвата широку интерпре-
тацију појма безбједност, те његову субјективну и објективну компоненту, 
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дао је професор Саша Мијалковић (2011, стр. 161). Према његовом схва-
тању, „национална безбједност је стање несметаног остваривања, развоја, 
уживања и оптималне заштићености националних и државних вриједно-
сти и интереса које се достиже, одржава и унапређује функцијом безбјед-
ности грађана, националног система безбједности и наднационалним без-
бједносним механизмима, као и одсуство (појединачног, групног и колек-
тивног) страха од њиховог угрожавања, те колективни осјећај спокојства, 
извјесност и контрола над развојем будућих појава и догађаја од значаја за 
живот друштва и државе“. Све у свему, кључ је у превенцији. Ако држава 
и друштво спријечи сваку пријетњу, било да је уну тар или изван својих 
граница, превенцијом, тиме ће се избјећи сваки сукоб и обезбједити мир и 
стабилност друштва, а тиме и безбједност својим грађанима и свим њихо-
вим вриједностима.

3.2. Војна безбједност

Војна безбједност је традиционални (неко вријеме и једини) сектор сту-
дија безбједности, настао непосредно након Другог свјетског рата, када су 
се и студије безбједности називале „стратешке студије“. Када је ријеч о сек-
тору војне безбједности, обично се мисли на динамику између политичких 
јединица, најчешће држава, у којој постоји пријетња или употреба војне 
силе. У војном сектору, дакле, доминантни су односи војне моћи између 
националних држава (Ејдус, 2012). Дакле, главни референтни објекат војне 
безбједности је држава. Самим тим, како се мијењао појам државе и њена 
позиција унутар цјелокупног међународног система, мијењала се и при-
лагођавала парадигма војне безбједности. Традиционални приступ војној 
безбједности је објективистички и најчешће је повезан са реализмом. Тај 
приступ је био концентрисан на војне односе суверених држава, првен-
ствено великих сила. Рат је био у центру свих анализа и промишљања, а ис-
траживачки подухвати из ове области били су резервисани искључиво за 
војна лица која су, поред својих официрских дужности, налазили за сходно 
да се баве и науком. Једноставно речено, „рат је обликовао еволуцију др-
жава, а државе су обликовале еволуцију рата“ (Collins, 2010). У периоду од 
настанка дисциплине па до краја Хладног рата, војна безбједност била је 
синоним за слободу од војних пријетњи. Међутим, дуги мир између запад-
них демократија, крај Хладног рата и тенденција ка глобалном зближавању 
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око либералних вриједности умањили су релевантност реалистичке пара-
дигме за разумијевање војне безбедности (Ејдус, 2012). У ери глобализације 
и међузависности, у којој је држава изгубила нека своја класична, онтолош-
ка обиљежја, а државни суверенинитет доста еродирао, војна безбједност 
је попримила неке нове карактеристике. У том процесу дошло је до про-
дубљивања и овог ортодоксног, традиционалног концепта. У принципу, 
штићене вриједности остале су, махом, исте, али су се знатно измијенили 
изазови, ризици и пријетње војној безбједности, субјекти (провајдери) вој-
не безбједности, али и средства њеног остваривања.

Уколико знамо да је референтни објекат војне безбједности држава, 
онда су референтне вриједности све оне вриједности које се вежу за држа-
ву као политичку јединицу, односно као субјект међународног права. Ријеч 
је, у првом реду, о територијалном интегритету и политичкој независности. 
Територијални интегритет је неприкосновеност цјеловитости државне те-
риторије, односно њена недјељивост. Ово практично значи да ниједан дио 
државне територије не смије бити отцјепљен мимо воље државе и њених 
грађана. Политичка самосталност или суверенитет подразумијева непо-
стојање било каквог облика власти унутар државе или ван ње, а којој би 
државна власт била потчињена. Ове вриједности традиционално се вежу 
за домене војне безбједности, али извори и облици њиховог угрожавања су 
напреднији и бројнији. 

Када говоримо о савременим изазовима, ризицима и пријетњама из до-
мена војне безбједности, полазимо од питања шта би то могло угрозити 
штићене вриједности. Одговор на то питање, у највећем броју случајева, 
даје сама држава, као главни секуритизујући актер у сектору војне безбјед-
ности. Другим ријечима, војнополитичке елите дефинишу шта то, у војном 
смислу, угрожава објект заштите, те ко су носиоци угрожавања. Наравно, 
предуслов за то је да држава буде стабилна и функционална. Што је држава 
слабија, тиме и недржавни актери (невладине организације, опозиција) по 
правилу имају значајнију улогу секуритизујућих учесника у војном сектору 
(Ејдус, 2012). 

Некада је конвенционални рат (оружана агресија споља) сматран једи-
ном релевантном пријетњом територијалном интегритету и суверените-
ту државе. Дакле, у центру промишљања војне безбједности, у традици-
оналном смислу, били су конвенционални ратови, политичко–дипломат-
ске кризе, те нукеларна пријетња. Носиоцима ових облика угрожавања 
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сматрани су, искључиво, државни актери. Поред тога што су они актуелни 
и данас, носиоци угрожавања војне безбједности постали су и недржав-
ни актери, а секуритизација неких других друштвених феномена довела 
је до ширења опсега пријетњи. Ти друштвени феномени вриједносно могу 
припадати другим секотрима или нивоима безбједности, али њихова се-
куритизација може довести до милитаризације, тј. до употребе војне силе. 
Тако се, примјера ради, може повести рат против сецесионистичких/те-
рористичких/екстремистичких група, јер оне угрожавају организациону 
стабилност политичког поретка, односно саму државу. У овим случајевима 
долази до преливања безбједносне динамике из невојних сектора у војни 
сектор (Ејдус, 2012). Тероризам и насилни екстремизам су, у савременим 
условима, свакако једна од највећих пријетњи. Мигрантска криза погодује 
ширењу тероризма, а државне границе су угрожене валовима миграната. 
Исто тако, спрега организованог криминала и политике је изузетно јака, 
тако да се поставља питање ко, у ствари, влада одређеним државама. Да 
ли су то моћне организоване криминалне групе или легитимна власт? По-
стоји она чувена опаска која каже да није велики проблем када држава има 
мафију (јер свака држава има мафију), проблем наступа када мафија има 
државу. Неки иду толико далеко да користе термин „рат против дроге“, ми-
литаризујући област сузбијања трговине наркотицима и заговарајући ко-
ришћење оружаних снага у борби против нарко картела. Ово није нимало 
бесмислено ако уобзиримо чињеницу да неки нарко кланови представљају 
„државе у држави“, те да посједују озбиљне арсенале оружја. На крају, све 
више се воде неконвенционални ратови у смислу хибридних дејстава и 
психолошких операција. При томе, јаке државе користе територије слабих 
држава (прокси територије) за међусобну конфронтацију.

Субјекти (провајдери) војне безбједности су, у савременим условима, 
разнолики. То су, прије свега, војска и полиција. Ове институције су, уста-
вом и законом, обавезане да штите територијални интегритет и суверени-
тет државе. Ипак, оно што је специфично за ову област, а што треба посебно 
истаћи, јесте да ови субјекти или поједини њихови дијелови могу и угрози-
ти војну безбједност. Тако војска или специјалне јединице полиције имају 
капацитете да изврше државни удар. Ово указује на потребу постојања по-
себних контролних механизама, прије свега у смислу да се војска и поли-
ција међусобно контролишу. Такође, свака држава мора да располаже са 
више специјалних и посебних војних и/или полицијских јединица, како сва 
моћ не би била концентрисана у једном центру. Међутим, субјекти војне 
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безбједности нису само војска и полиција. То могу бити и други субјекти, 
попут дијелова бирократије, војноиндустријских комплекса, медија, неза-
висних истраживачких института или других утицајних лобија. Примјера 
ради, свједоци смо да дневно-политичке емисије и новинске ступце сада 
попуњавају цивилни аналитичари војних питања. Они имају могућност и 
потребну ширину да много свеобухватније сагледају многа актуелна пи-
тања из домена војне безбједности, да предлажу мјере и слично. 

Провајдери војне безбједности имају на располагању одговарајуће мје-
ре, механизме и капацитете које, у одређеним ситуацијама угрожености, 
могу предузети и искористити. Специјалне мјере, које се усвајају као резул-
тат војног секуритизујућег акта, могу бити различите, почев од наоружа-
вања, преко пријетње употребом силе (па чак и нуклеарне пријетње), па све 
до саме употребе војне силе (Ејдус, 2012). Сада су најактуелније мјере које 
се тичу супротстављања субверзивним дејставима које организују стране 
обавјештајне службе. Ту спадају разноврсне мјере контраобавјештајног ка-
рактера, едукација омладине и др. Исто тако, држава мора развијати мето-
де супротстављања герилском начину ратовања, коме најчешће прибјега-
вају побуњеничке (сецесионистичке, екстремистичке и др.) групе. 

3.3. Јавна безбједност

Поредећи безбједност са кашичицом меда у шољи енглеског чаја, рекли 
смо да се она не види, али да се осјети. Међутим, када је у питању јавна без-
бједност, нећемо погријешити ако кажемо да се иста и осјети и види. То је 
најпрактичнија и најконкретнија област безбједности. Грађани је осјете јер 
се она најнепосредније односи на неке основне чиниоце њиховог живота у 
заједници. Послови јавне безбједности директно су усмјерени на заштиту 
њиховог живота, тијела, имовине. Сва тзв. грађанска стања, издавање лич-
них докумената, регистрација возила, остваривање права везаних за др-
жање и ношење оружја и муниције, права на јавно окупљање и др., потпа-
дају под област јавне безбједности. Исто тако, грађани и виде јавну безбјед-
ност, што свакако не бисмо могли рећи за област војне или државне без-
бједности. Наиме, грађани свакодневно посматрају припаднике полиције 
на улицама и свакодневно одлазе у полицијске објекте ради остваривања 
бројних права (да предају захтјев за издавање путне исправе, да региструју 
возило и сл.). Са друге стране, припадници служби државне безбједности 
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(обавјештајних служби) нису видљиви за грађане, војници у касарнама та-
кође, а грађани у њихове објекте одлазе само у изузетним случајевима. Исто 
тако, грађани много више контролишу рад полиције него других служби 
безбједности јер су, по природи ствари, најзаинтересованији за њен рад. 
Дакле, јавна безбједност је „најближа“ грађанима и заједници.

Јавна безбједност се, на одређен начин, увијек подразумијевала, не иза-
зивајући велику пажњу теоретичара безбједности. С обзиром на њен прак-
тични карактер, та област је остајала резервисана за практичаре, углавном 
официре полиције који, пред крај радног вијека, одлуче да напишу неки 
чланак или монографију. Такви радови обично нису методолошки добро 
конципирани и створени су на основу дугогодишње праксе која је, често, 
погрешна. Дакле, у научној публицистици и расправама није поклањано 
много пажње појмовном и садржајном одређењу јавне безбједности, тим 
прије што су се неки њени садржаји поклапали са садржајима и циљевима 
националне, војне, приватне и других области безбједности.

Јавну безбједност бисмо могли дефинисати као посебну област друштве-
них односа која је уређена законом и обезбјеђена извршавањем закона, с 
циљем ефективног остваривања безбједности свих који бораве на одређе-
ној територији, или „функцију државе којој је задатак да штити непосред-
ну, личну и имовинску безбједност грађана на властитој територији, те по-
тенцирање и афирмисање несметаног уживања основних људских права и 
слобода које грађани имају сходно уставу и закону државе, те прокламова-
ним или подразумијеваним међународним гаранцијама“ (Иветић и Мила-
диновић, 2013, стр. 21). Из овога произилази да је централни референтни 
објекат јавне безбједности појединац, али треба знати да безбједност поје-
динца зависи од безбједности заједнице у којој појединац обитава, једи-
нице локалне самоуправе којој припада, ентитета или државе. Уколико је 
референтни објекат појединац, онда би вриједности које се штите требало 
да буду слобода, живот, тјелесни интегритет, имовина и све друге вријед-
ноти које се вежу за живот човјека и у биолошком и у социјалном смислу. 
Ове вриједности могу бити угрожене разним видовима пријетњи које су 
својствене и другим секторима безбједности. 

Послове јавне безбједности најчешће спроводи полиција. Некада, се-
кретаријати/министарства унутрашњих послова дијелили су се на ресор 
јавне и ресор државне безбједности. У процесу демократизације система 
безбједности, ресори државне безбједности издвајани су из министарстава 
унутрашњих послова и успостављани као самосталне обавјештајне службе, 
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подређене директно влади и/или шефу државе. Тако је, у оквиру МУП-а, 
остајала само полиција јавне безбједности.4 У циљу очувања и унапређења 
стања јавне безбједности, полиција обавља низ најразличитијих послова, и 
то на различите начине, уз могућност примјене принуде. Наравно, и дру-
ги државни органи обављају неке послове који, непосредно или посредно, 
спадају у домен јавне безбједности, што превасходно зависи од концепције 
цјелокупног система безбједности конкретне државе. Тако нпр. војска одр-
жава јавни ред и мир у условима ванредног или ратног стања. Међутим, без 
обзира на ту чињеницу, највећи опсег садржаја јавне безбједности је ипак 
везан за полицију и полицијску деонтологију, којој је посвећен посебан дио 
ове књиге.  

3.4. Приватна безбједност

Безбједност можемо дефинисати и као услугу. Када је у питању јавна 
безбједност, конзументи услуге безбједности су сви грађани, порески об-
везници којима држава, преко полиције, гарантује безбједност. Паралелно 
са процесом глобализације и трендом приватизације, односно постепеним 
опадањем моћи државног апарата, јавила се и потреба за успостављањем 
приватне безбједности. Ја ча ње тр жи шне еко но ми је усло ви ло је то да и са ма 
при вре да пре у зме на се бе дио од го вор но сти у области безбједности, ства-
ра ју ћи приватни сектор безбјед но сти ко ји би тре ба ло да има парт нер ски 
од нос са јав ним, од но сно др жав ним сек то ром безбјед но сти. Исто тако, др-
жава је изгубила нека своја обиљежја, између осталог и потпуни монопол 
на легитимну примјену физичког насиља у друштву. Посматрано узроч-
но-посљедично, ве ли ки број ал тер на тив них чи ни ла ца безбјед но сти до вео 
је до ко мер ци ја ли за ци је сек то ра безбјед но сти и до ства ра ња спе ци ја ли зо-
ва ног тр жи шта за од ре ђе не услу ге безбјед но сти. Дакле, безбједност је иза-
шла на тржиште, основане су приватне безбједносне компаније (агенције) 
које пружају разноврсне безбједносне услуге. Од тих компанија, физичка и 
правна лица просто могу купити себи одређену „количину“ тих услуга. На 
тај начин, они додатно, независно од државе, обезбјеђују вриједности које 
сматрају битним (живот, тијело, имовину, фирму, пословање). Тако се јавио 

4 У свакодневном говору службеника безбједности, полиција се често означава 
синтагмом „јавна безбједност“. Тако су, на примјер, службеници ресора државне 
безбједности, за полицијске службенике често користили израз „колеге из јавне...“. 
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један нови сектор безбједности који дјелује на комерцијалним основама – 
сектор приватне безбједности.

Приватна безбједност је „планска и организована, самостална или 
заједничка дјелатност и функција појединца, организације, приватних или 
професионалних агенција, усмјерених на сопствену заштиту или заштиту 
других, као и заштиту одговарајућих лица, простора, објеката, пословања 
или дјелатности, а који нису покривени ексклузивном заштитом државних 
органа“ (Даничић и Стајић, 2008, стр. 14). Та дјелатност омогућава ничим 
несметан рад и развој датог приватног субјекта, без обзира на могуће носи-
оце и облике угрожавања. Референтни објекат приватне безбједности јесте 
оно правно и/или физичко лице које „купи“ услуге безбједности. У вези с 
тим, штићене вриједности могу бити различите: живот, тијело, имовина, 
простор, објекат, постројења, пословање, дјелатност. Пријетње по штићене 
вриједности, такође, могу бити разноврсне. То су, најчешће: криминалитет 
(тероризам, диверзија, саботажа, крађа, превара, изнуда, уцјена, паљевине, 
те сви облици привредног криминалитета), затим пријетњу конзументима 
услуге могу представљати конкурентске фирме (пословна шпијунажа, не-
дозвољено кориштење ауторских права), као и природне непогоде и ката-
строфе (пожари, поплаве, земљотреси и др.).

Несумњиво је да држава мора остваривати одређени степен надзора и 
контроле над приватним сектором. Наиме, да би се ус по ста вио ефи ка сан 
си стем приватне безбједности, нео п  ход но је ову дјелат ност на са времен 
на чин нор ма тив но-прав но уре ди ти и, кроз ак тив но сти безбјед но сног мар-
ке тин га, ин же  ње рин га и кон сал тин га, утвр ди ти кон крет не по тре бе ко-
ри сни ка за за ш ти том. Државно законодавство нормира организациону и 
функционалну компоненту приватне безбједности. У ства ра њу аде кват ног 
прав ног ам би јен та за успјешно обезбје ђи ва ње ли ца, имо ви не и по сло ва-
ња, по треб но је да сва ка зе мља, по ред до но ше ња за ко на, ура ди и број на 
под за кон ска ак та ко ји ма се обезбје ђу ју сви нео п ход ни ин стру мен ти за еви-
ден ци ју пред у зе ћа и аген ци ја и њи хо ву про фе си о на ли за ци ју и стан дар ди-
за ци ју. Држава (треба да) издаје дозволе за рад приватним безбједносним 
компанијама, врши обуке службеника приватног обезбјеђења и издаје им 
цертификате за рад. Сходно наведеном, неопходно је изналажење рјешења 
како приватне агенције не би улазиле у интимност људи, путем снимања 
камерама и другим техничким помагалима, јер за то немају ни овлашћења 
нити било које право (Пејановић и др., 2017)
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Треба рећи да при ват на безбјед ност ни је кон ку рен ци ја др жа ви и ње ном 
систему без бјед  но сти, већ из раз по тре ба дру штва, при ват ног ка пи та ла, као 
и по тре ба гра ђа на да, у са рад њи са ин сти ту ци ја ма др жа ве, по диг ну ни во 
оп  ште безбјед но сти на ви ши сте пен у ин те ре су свих. Да нас су све број ни-
ја при вред на дру штва и пред у зет ни ци ко ји се спе ци ја ли зу ју за пру жа ње 
услу га приватне безбједности и тех ничке заштите, а кад се узму у об зир и 
при вред ни су бјек ти ко ји има ју слу жбе обезбје ђе ња за соп стве не по тре бе 
(корпоративна безбједност), као и при ват не и дру штве не аген ци је, до ла зи 
се до ве ли ког бро ја прав них ли ца и мно го ве ћег бро ја запосле них ко ји се 
ба ве овом дјелат но шћу. У пи та њу је ре спек та бил на сна га ко ја бри не о по-
сло ви ма безбјед но сти и ко јој др жа ва тре ба стра те шки да од ре ди од го ва ра-
ју ће мјесто и уло гу (Пејановић и др., 2017).

Ве ћи на приватних безбједносних организација би се мо гла кла си фи ко-
ва ти у не ко ли ко гру па:
•	 пла ће ни ци;
•	 при ват не вој не компаније;
•	 при ват не безбједносне компаније, односно пред у зе ћа за физичко-тех-

ничко обезбјеђење;
•	 по је дин ци ко ји су ре ги стро ва ли дјелат ност и пру жа ју од ре ђе не безбјед-

но сне услу ге (де тек ти ви, савјет ни ци, тјело хра ни те љи и слич но);
•	 де тек тив ске аген ци је;
•	 аген ци је за безбјед но сни кон сал тинг, мар ке тинг и ин жи ње ринг (за про-

јек то ва ње и из град њу тех нич ких и ин те грал них си сте ма и слич но).

Пре ма ме ђу на род ним стан дар ди ма, дјелат ност приватне безбједности 
об у хва та сље де ће по сло ве:
•	 фи зич ко обезбје ђе ње обје ка та и имо ви не;
•	 тех нич ко обезбје ђе ње имо ви не про јек то ва њем, уград њом и одр жа ва-

њем аларм них аудио и ви део си сте ма и цен тра ла, као и дру гих тех нич-
ких си сте ма ко ји имају за циљ спреча ва ње ула ска нео вла шће них ли ца у 
обје кат или на про стор ко ји се обезбје ђу је;

•	 обезбје ђење ли ца;
•	 обезбје ђе ње ства ри у тран спор ту;
•	 одр жа ва ње ре да на јав ним ску по ви ма (ре дар ска слу жба);
•	 за шти та тајних података и по сло ва ња, и 
•	 детективска дјелатност.
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На крају, треба рећи и то да се, уз појам приватне безбједности, често 
веже и синтагма „корпоративна безбједност“. Уз бројне заједничке компо-
ненете и карактеристике, ради се о појмовима који нису синоними. Корпо-
ративна безбједност је саставни дио пословне функције управљања корпо-
рацијом и она представља интегрални дио организације рада и радног про-
цеса унутар предузећа или корпорације, а обухвата више различитих, али 
међусобно повезујућих компонената или пружања услуга, тј. пословања 
привредног система укључујући ту и заштиту свих запослених, имовине, 
капитала, инфраструктуре и слично. С тим у вези, корпоративна безбјед-
ност подразумијева дјелат ност у предузимању скупа мјера, радњи и активно-
сти на плану безбједности једног корпора цијског система, било да је у држав-
ном, комбинованом или приватном власништву. Корпоративна безбједност 
односи се на сљедеће послове:
•	 безбједност и заштита запослених од свих пријетњи и ри зи ка,
•	 безбједност и заштита објеката, инфраструктуре и про сто ра,
•	 безбједност и заштита пословања и капитала корпорације,
•	 безбједност и заштита информационог система, тајности пода така и 

технологије,
•	 безбједност и заштита менаџмента у корпорацији, путо вању и смјештајима,
•	 безбједност и заштита корпорацијског система безбјед ности и друго.

Системска организација корпоративне безбједности подра зу мјева 
службе безбједности и заштите у сљедећим дјелатностима:

•	 безбједност имовине и заштита објеката (ФТО),
•	 техничко-информатичка заштита,
•	 економска безбједност,
•	 еколошка безбједност,
•	 безбједност здравља на раду,
•	 заштита од пожара и друго.

Неоп ход но је споменути и улогу и дјелатност државног сектора без бјед-
но сти, који може имати улогу у корпоративној безбједности кад је ријеч 
о заједничком капиталу, односно када је су влас ник корпорације држава. 
Међутим, кад је у питању чисто власништво приватног сектора, држав не 
службе безбједности немају никакву улогу нити утицај на дјелат ност без-
бједности, па ту улогу врше искључиво припадници корпо ра тив не безбјед-
ности корпорације (Пејановић и др., 2017).
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3.5. Социјална безбједност

Једна од најбитнијих димензија свеобухватног концепта људске безбјед-
ности јесте социјална безбједност. Тако нпр. Кинг и Мари људску безбјед-
ност дефинишу као број година које човјек, током свог живота, проведе 
изван стања „општег сиромаштва“, при чему опште сиромаштво постоји 
када се човјек налази испод одређеног мјерног прага у било којем пољу људ-
ског благостања. Уосталом, сама ријеч „безбједност“ означава стање изван 
биједе – сиромаштва. Дакле, социјалну безбједност можемо дефинисати 
као стање у ком човјеку не пријети опасност од сиромаштва, и то у свим 
сегментима људског благостања који су општеприхваћени у демократском 
свијету. О значају овог сектора безбједности довољно говори чињеница да 
много мање људи страда у рату него што умре од посљедица сиромаштва. 
Међутим, некада се сматрало да сиромаштво не може бити доведено у без-
бједносни контекст. Безбједност је, од стране државника, дипломата, вој-
них и полицијских официра, научника, схватана врло уско, као безбједност 
државе или, у преводу, владајућих елита. Наравно да је овакво становиште 
било неприхватљиво за „обичне људе“ који су на својој кожи осјећали по-
сљедице сиромаштва, као најтежег облика „небезбједности“. Ипак, данас 
се, у научним круговима, отворено говори о потреби интеграције приступа 
сиромаштву и безбједности. Штавише, међународне финансијске органи-
зације као што су Међународни монетарни фонд и Свјетска банка, снажно 
инсистирају на могућој вези између сиромаштва и сукоба (Томас, 2012).

Централни референтни објекат социјалне безбједности су искључи-
во појединци, људска бића. Социјална безбједност се реферише на држа-
ве, регионалне безбједносне комплексе или међународну заједницу само 
у оној мјери у којој ови ентитети помажу или одмажу њеном примарном 
циљу, а то је постизање стања лишеног сиромаштва – биједе. Дефинисање 
штићених вриједности, у том смислу, тиче се саме дефиниције сиромаштва. 
Сиромаштво није универзалан појам и различито се схвата у различитим 
дијеловима планете, на шта утичу бројни фактори (историјско и културно 
насљеђе, степен демократизације друштва, религија и др.). Не одлазећи су-
више у ширину, а узимајући у обзир поимање сиромаштва у демократским 
друштвима, можемо рећи да је најзначајнији дио штићених вриједности 
обухваћен корпусом тзв. социјалних права. Социјална права третирана су 
свим међународним документима о људским правима, а инкорпорирана 
су у уставе земаља демократског свијета. Ријеч је о оним правима којима 
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се обезбјеђује животни стандард људи и дефинишу мјерни прагови у свим 
пољима људског благостања. У том смислу, главна штићена вриједност је 
стандард живота који обезбјеђује стабилност породице, квалитет стано-
вања, квалитет живота у локалној заједници, безбједност културног иден-
титета, ефекте етичког кодекса заједница, развијеност и слободу медија и 
комуникација, ефекте синдикалног организовања и др. Дакле, у фокусу су 
здравље и благостање појединца и његове породице, што укључује храну, 
одјећу, стан, љекарску његу, услуге социјалних служби, као и право на оси-
гурање у случају незапослености, болести, онеспособљавања, удовиштва, 
старости или других случајева губљења средстава за издржавање усљед 
околности насталих независно од воље појединца.

У свијету у којем половина популације не ужива основна социјална пра-
ва, разумијевање националних и глобалних политика које подржавају так-
ву ситуацију јесте од суштинског значаја за артикулацију политике која ће 
допринијети јачању социјалне безбједности. Дакле, основни циљ социјал-
не безбједности јесте критика текуће развојне политике и артикулација 
алтернативних путева развоја. У том смислу, главни провајдер социјалне 
безбједности јесте (социјална) држава са својим социјалним службама. Др-
жава остварује социјалну безбједност путем социјалне политике (главно 
средство за остваривање социјалне безбједности). Самим тим, недостатак 
социјалне државе је, истовремено, и највећа пријетња социјалној безбјед-
ности. Државе су присиљене да изграде систем социјалне политике који 
ће одговарати XXI вијеку, односно условима које диктира модерно доба. 
Реформа система социјалне политике укључује ревизију критеријума за 
усмјеравање социјалних услуга, идентификацију алтернативних извора 
финансирања, смањење незапослености, налажење нове равнотеже између 
јавне и приватне социјалне одговорности и др. Истовремено, треба креира-
ти могућности кроз обучавање и образовање и, коначно, кретати се од при-
ступа лијечења ка приступу превентиве („боље спријечити него лијечити“) 
у смањењу сиромаштва које је у порасту и у високо развијеним земљама 
тржишне привреде. Разлике међу земљама су велике и заједнички закључак 
о тим друштвима и њиховом приступу социјалним реформама не може се 
лако извући из компаративне анализе. Ипак, постоје сличности које по-
мажу идентификовању задатака и, прије свега, идентификовању могућих 
замки са којима се држава може суочити у креирању социјалне политике у 
свијету гдје је глобализација постала преовлађујући контекст људског раз-
воја (Томас, 2012; Вејновић и Обреновић, 2019).
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3.6. Социјетална безбједност

Концепт социјеталне безбједности настао је на темељима недоречено-
сти концепта  националне безбједности у чијем средишту је био државни 
суверенитет, при чему је неоправдано изостављан национални идентитет. 
О социјеталној (друштвеној) безбједности први је говорио, већ помињани, 
Бери Бузан (1991). Он је дефинисао социјеталну безбједност као одрживост 
традиционалних образаца језика, културе, удруживања, вјерског и наци-
оналног идентитета и обичаја, унутар прихватљивих услова за еволуцију. 
Уле Вејвер касније истиче значај заједница као значајних политичких реал-
ности које ће (политички значајно) реаговати у случају угрожавања њихо-
вог идентитета. Према његовом схватању, социјетална безбједност се тиче 
великих, самодовољних (прије свега етнонационалних или религијских) 
идентитетских заједница које имају своје „ми“ и које су способне да се ре-
продукују независно од држава. У том смислу, социјетална безбједност је 
одбрана идентитета од опажених пријетњи или, још прецизније, одбрана 
заједнице од опажених пријетњи по њену безбједност (Ејдус, 2012).

Централни референтни објекат социјеталне безбједности јесте колек-
тивни идентитет. Колективни идентитет можемо одредити као више или 
мање изражен осјећај заједничке припадности („истовјетности“) који раз-
вијају (на посебан начин структурисани) скупови људи који дјелују једни 
на друге и који могу бити повезани на различит начин и по разним ос-
новама, прије свега обављањем заједничких дјелатности и задовољавањем 
заједничких потреба и интереса, односно на основу заједничког поријекла 
или приближно истог друштвеног положаја (Вејновић, 2009). Колективни 
идентитет, као референтни објекат социјеталне безбједности, може бити 
национални, етнички, вјерски, родни, сексуални, расни, племенски, циви-
лизацијски или било који други који великом броју појединаца омогућа-
ва да замисле заједницу којој припадају. Може означавати и припадност 
класним, социјалним групама и слојевима друштва (нпр. радничка класа 
у марксизму), затим припадност некој специфичној (суб)култури (панке-
ри или нпр. тзв. полицијска субкултура), па чак и политичку оријентацију. 
Значи, идентитети могу да буду традиционални и новоконструисани, што 
упућује на промјенљивост садржаја социјеталне безбједности. Ипак, у сав-
ременом свијету, најмоћнијим (у безбједносном смислу) су се показали на-
ционални и вјерски (религијски) идентитети. Њима поједници, још увијек, 
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придају највећи значај, посебно у условима угрожености (Мијалковић, 
2011; Ејдус, 2012).

Будући да смо колективни идентитет дефинисали као осјећај заједнич-
ке припадности, можемо закључити да се сектор социјеталне безбједности 
разликује од осталих сектора по знатно израженијој субјективној компо-
нентни. Наиме, перцепција самих чланова о угрожености неке друштве-
не групе јесте субјективна категорија чију пројекцију може представљати 
секуритизујући акт чланова неке заједнице. Секуритизујући актер, у овом 
случају најчешће није држава.5 То могу бити (опозиционе) политичке пар-
тије, разне грађанске иницијативе и невладине организације, вјерске зајед-
нице и вјерски лидери, као и истакнути интелектуалци. Они су ти који 
својим говорним чином указују на угроженост коју осјећају. Ипак, осјећај 
угрожености није довољан да нека друштвена група укаже остатку друштва 
на озбиљност свог проблема. Да би секуритизација успјела, потребно је да 
секуритизујући актери посједују довољну количину„симболичког капита-
ла“. Примјера ради, припадници „LGBTQ“ популације и њихове органи-
зације већ деценијама покушавају да представе свој сексуални идентитет 
као угрожен. Међутим, пошто је ријеч о маргиналним слојевима друштва, 
због малог симболичког капитала, они још увијек не успијевају да убиједе 
остатак друштва да је ситуација тако алармантна и да је због тога потреб-
но предузети „специјалне мјере“ које они предлажу. Чак напротив, њихове 
акције велики број друштвених група сматра пријетњом властитом колек-
тивниом идентитету, што чини тзв. дилему социјеталне безбједности.6 Са 
друге стране, њихова перцепција властите угрожености је толико јака да 
су они, под плаштом људских права, успјели да за себе издејствују бројне 
привилегије у већини демократских земаља.

Ако је колективни идентитет централни референтни објекат, онда су 
штићене вриједности сви они чиниоци колективног идентитета: језик, 
писмо, националана обиљежја, народни обичаји, култура, слобода испо-
виједања вјере, родна равноправност, сексуална слобода и др. Будући да 
сваки сектор безбједности одговара одређеном корпусу људских права, 
тако и сектор социјеталне безбједности детерминише читав низ људских 
права и слобода дефинисаних Општом декларацијом о правима човјека, 
као и другим значајним актима међународног права. То су: слобода и право 

5 Осим у случају чистих националних држава гдје се држава и нација поистовјећују или 
теократија, гдје су држава и вјера неодвојиви.
6 Безбједност једне групе претвара се у угрожавање безбједности друге групе.
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изражавања националне припадности, слобода мисли, савјести и вјерои-
сповијести, слобода мишљења и изражавања, слобода мирног окупљања и 
удруживања, право на уживање добробити културног насљеђа и допринос 
његовом богаћењу, обавеза поштовања културног насљеђа других, те оста-
ла права, слободе и императиви.

Концепт социјеталне безбједности доводи се у везу са бројним угрожа-
вајућим појавама, попут апартхејда, сегрегације, (нео)расизма и ксенофо-
бије, демографских експлозија и имплозија, геноцида, политицида, култу-
роцида, етноцида, урбацида, насилне асимилације, фанатизма, екстремиз-
ма и сепаратизма, неоколонијализма, дискриминације итд. Угрожавање со-
цијеталне безбједности подразумијева угрожавање колективног идентите-
та (нпр. ускраћивање права националној мањини на кориштење властитог 
језика и писма), угрожавање манифестације идентитета (нпр.скрнављење 
и рушење културно-историјских споменика и вјерских објеката), односно 
угрожавање појединаца и колектива због њиховог идентитета (нпр. депо-
пулација, онемогућавање уживања људксих права и слобода, писихичка и 
физичка тортура, тероризам или рат против припадника друге етничке или 
вјерске групе) – (Мијалковић, 2011). Дакле, пријетње социјеталној безбјед-
ности могу варирати, јер је и сам идентитет динамичка категорија.Такође, 
оно што један колективитет сматра пријетњом, за други може бити нор-
малност. Као значајне пријетње социјеталној безбједности често се истичу 
процеси глобализације и регионализације, процес ширења тзв. „западне 
културе“ и сл. Неки процеси интеграције (нпр. евроинтеграције) често су 
условљени прихватањем неких норми понашања које су неуобичајене и не-
прихватљиве за неке националне, етничке или вјерске групе. Због тога неки 
те процесе схватају као атак на колективни идентитет групе којој припа-
дају и испољавају отпор који има потенцијал да резултира тероризмом или 
оружаном побуном. Врло значајном пријетњом социјеталној безбједности 
сматрају се и миграције. Валови миграната који са собом носе своје култур-
не вриједности често се доживљавају као пријетња по опстанак заједнице у 
смислу могуће асимилације. На крају, треба рећи да пријетње социјеталној 
безбједности могу доћи и из других сектора, као што су економски (неефи-
касност капитализма), еколошки (неке заједнице доживљавају своје при-
родно окружење као дио културно-историјског идентитета) и др.

Провајдери социјеталне безбједности могу бити разни, у зависности од 
тога о каквом облику колективног идентитета је ријеч. Ту убрајамо читав 
низ државних актера, у случајевима када је држава та која штити чиниоце 
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колективног идентитета неке друштвене групе (нпр. нације у националним 
државама). Поред тога, провајдери социјеталне безбједности могу бити и 
бројни недржавни актери – невладине организације, истакнути интелек-
туалци, поједини медији, разна удружења и др. У неким заједницама, чак, 
као провајдери социјеталне безбједности схваћене су и одметничке бан-
де или екстремистичке/терористичке групе. У вези с наведеним, мјере и 
радње које провајдери социјеталне безбједности предлажу или усвајају у 
циљу заштите колективног идентитета могу варирати, почев од културног 
протекционизма, преко забране употребе језика, депортације и депопула-
ције, па све до употребе силе, убиства и геноцида. Колективитети се могу 
на два начина изборити са пријетњама социјеталној безбједности. Они 
могу да бране свој идентитет тако што ће га јачати (нпр. улагање у културу 
и образовење ради јачања националног идентитета, афирмација вјеронауке 
у школама ради јачања вјерског идентитета, јавне кампање), или тако што 
ће умањити утицај туђег идентитета (нпр. забрана „парада поноса“, теро-
ристички напади). Други начин за одупирање социјеталним пријетњама 
безбједности јесте да се проблем пребаци у сектор националне или војне 
безбједности (нпр. подизање антиимиграционог безбједносног зида, де-
портација, оружани сукоб, геноцид) – (Ејдус, 2012).

3.7. Еколошка безбједност

Крајем шездесетих година прошлог вијека примијећено је да брза ин-
дустријализација и ширење капитализма у дивергентним смјеровима ус-
ложњавају свјетски еколошки мозаик јер се природни ресурси троше без 
занављања. За неке ресурсе је то дуги реверзибилни процес, а неки једно-
ставно нестају. Загађење, онечишћење, повећање температуре, природне 
катастрофе проузроковане климатским промјенама само су неки од про-
блема који се, у посљедње вријеме постављају пред новонастајуће мега 
друштво. Друштвене подјеле географских подручја и природних станишта 
неће успјети да задрже потрошњу природних ресурса, уништење и деваста-
цију животне околине. Природне катастрофе условљене промјеном кли-
матских услова неће препознати границе држава нити политичко-економ-
ске и безбједносне алијансе и асоцијације.  

Савремена цивилизација је, у почетној фази проблема, на стереотипан 
начин приступила разматрању угрожавања природне средине. Касније, 
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истраживања су показала да човјечанство, тежећи за бољим и лагоднијим 
животом, бестијално уништава природне ресурсе. Ово је довело до више-
димензионалног сагледавања питања како заштитити планету и мјесто на 
којем живимо. У ствари, настала је потреба за изграђивањем и развијањем 
свијести о еколошкој безбједности као објективној реалности.

Област, као и сам израз “еколошка безбједност”, релативно су млади. 
Прва озбиљна настојања да се питања животне средине интегришу у кон-
цепт безбједности започета су 60-тих година и била су праћена извјесним 
негодовањима и супростављеним ставовима. Највећи отпор је долазио од 
аутора који су безбједност посматрали у ужем, традиционалном оквиру. У 
таквим концептима безбједности није било мјеста за разматрање нових и 
невојних фактора угрожавања људи, иако су управо „блоковске” идеоло-
гије, трка у наоружавању и развој оружја за масовно уништење озбиљно 
начели и квалитет животне средине. 

Како бисмо, на методолошки правилан начин, дефинисали сложени-
цу „еколошка безбједност“, неопходно је сагледати обје ријечи од којих се 
она састоји. Етимолошко значење ријечи „екологија“ (екосистем)  долази 
од грчке ријечи „oikos“ (екос, у значењу кућа, станиште, амбијент, среди-
на живљења, миље, животна средина) и латинске ријечи „logos“ (наука, 
сазнање, знање), на основу чега се екологија може схватити као наука о 
човјековој средини. О појму безбједности већ је било ријечи.

Развој различитих конфликата и тежња за њиховом превенцијом дали 
су посебне оквире за дефинисање еколошке безбједности. Код појединих 
аутора преовладавају објашњења и дефинисање појмова са претендент-
ним нагласком на друштвене односе и еколошке промјене. С ове тачке гле-
дишта, еколошка безбједност се дефинише као дуготрајан процес заштите 
глобалне екологије и њених корисника (жива бића). Другим ријечима, то је 
развој који задовољава потребе данашње генерације у животној средини и 
еколошком безбједносном окружењу, без могућности угрожавања будућих 
генерација у истим.

Друге друштвене категорије такође су дале печат развоју еколошке без-
бједности. Развој глобално политичких тема усмјерио је политичке кон-
ституенсе да дефинишу ову развојну грану безбједности и као политич-
ку идеологију. Људско здравље, загађење природне средине као и друге 
еколошке теме постављане су на пиједестал када су у питању политичка 
превирања у држави, али и међународна политичка сучељавања.  Ово је 
условило и да се знатна финансијска средства одвајају за екологију што је 
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имплицирало стварање уско трипаритетног односа економија – екологија 
– безбједност, те се добила економска категорија дефинисања. Мада је ово 
истакло парадокс јер би, само по себи, човјек требао да штити природну 
околину око себе, сада је морао издвајати финансијска средства како би у 
тој животној околини опстао. Друштвени аспект дефиниције проистекао је 
и из саме проблематике еколошке безбједности јер локални проблеми жи-
вотне околине могу постати глобални (било сагледавајући природне или 
друштвене узроке проблематике) па стога дефиниције попримају друштве-
ну сензитивност.

Треба имати у виду да почетно дефинисање еколошке безбједности није 
могло обухватити све садржаје које овај сектор безбједности данас има. 
Модеран приступ захтјева и разматрање мултикомплексних тема као што 
су рецесија и депресија глобалне економије, глобалне промјене које утичу 
на биодиверзитет, политичке консеквенце као узрок и посљедица утицаја 
на екологију, потребе изградње инфраструктуре за обновљиве изворе енер-
гије, недостатак необновљивих извора (угља, нафте и природног гаса), ми-
грације условљене недостатком плодног земљишта и питке воде, губитак 
радних мјеста условљених климатским промјенама, брзина утицаја штет-
них гасова на озонски омотач, подизање нивоа мора брже од процјењених 
вриједности, ремоделирање приступа пољопривреди и др.  Такође, треба 
имати у виду да је животно окружење постало и објекат који треба штити-
ти и који је уједно и извор кризе.

Еколошка безбједност се може формулисати и као обезбјеђење живот-
но важних интереса човјека природним ресурсима и његова заштићеност 
од негативног фактора природне средине. Ово усмјеравање у дефинисању 
еколошке безбједности треба да укаже на став о човјеку као универзалном 
носиоцу општих закономјерности самопостојећих природних форми жи-
вота и субјекту општеприродних процеса развоја у систему човјек - плане-
та, јављајући се као његов кључни фактор. Под еколошком безбједношћу се 
подразумијева „веома сложен процес супротстављања угрожавању из било 
ког извора, било које врсте и било које компоненте природне цјелине укљу-
чујући и људско друштво, при чему се остварује неки степен заштићености 
од опасности по егзистенцију, потребе и интересе“. Према Д.Ж. Марковићу, 
под еколошком безбједношћу се подразумијева степен заштићености ста-
новништва, животињског и биљног свијета, природне околине у цјелини 
од посљедица антропогеног дјеловања и од елементарних несрећа и ката-
строфа (Вејновић и Симић, 2014). 
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Еколошка безбједност се може посматрати не само као одрживо ко-
ришћење и заштита природе, већ и, уже стручно гледано, као минимиза-
ција ризика или вјероватноћа да се искусе негативне посљедице еколошких 
промјена. У прилог оваквом дефинисању иде и покушај описа еколошке 
безбједности кроз њену инверзивну страну - еколошку небезбједност, као 
стање у којем еколошки поремећај у великој мјери води према конфликту. 

Суштински, ми смо у односу на претходни период добили и нове вријед-
ности тако да нови безбједносни приступи сагледавају заштиту истих. Пре-
познају се слиједеће глобалне (планетарне) вриједности:
•	 опстанак људске врсте, демографска стабилност и подмлађивање 

човјечанства;
•	 квалитет живљења и здравља свјетског становништва, које је све више 

угрожено недостатком хране и воде и новим болестима (АИДС, птичји 
грип, антракс, САРС, свињски грип итд.);

•	 здрава животна средина и нови-обновљиви извори енергије;
•	 безбједност космичког простора, прије свега од нерационалног ко-

ришћења, злоупотреба у војне сврхе и загађивања;
•	 стабилна и прогресивна свјетска привреда, заснована на недискрими-

нацији, неексплоатацији и равномјерној географској заступљености и 
развијености;

•	 контролисаност ширења оружја за масовно уништење и појава којима 
се масовно угрожава безбједност људи (НХБ тероризам);

•	 глобална безбједносна култура и етика, засноване на компромисно де-
финисаним универзалним вриједностима, мирољубивој коегзистен-
цији и толеранцији. 

Теоријска разматрања, али и практична рјешења која су заживјела 
упућују да своје задатке еколошка безбједност црпи из низа природних и 
друштвених наука које су на директан или индиректан начин повезани са 
овом вриједношћу. Истичу се:
•	 прати истражене и доказане антропогене промјене у природи и ствара 

контролне механизме за њихово праћење (мониторинг),
•	 израда научно доказаних математичких модела системских процеса;
•	 правовремено упозоравање одговарајућих државних и међународних 

институција на настале или могуће посљедице којим се угрожава еко-
лошка стабилност;
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•	 израда теоријских докумената којим се регулише потребно стање еко-
лошке безбједности на свим нивоима;

•	 усавршавање поступака и радњи којим се прати планирање, организа-
ција и реализација активности из области еколошког криминалитета.7

3.8. Енергетска безбједност

Енергетска безбједност је, у новије вријеме, ушла у расправе из домена 
студија безбједности. Да бисмо разумјели шта значи термин „енергетска 
безбједност“, морамо поћи од његове етимолошке анализе. Појам безбјед-
ности смо већ дефинисали. Остало нам је да кажемо нешто више о енер-
гији. Енергија је важна за човјека од самог настанка људског друштва. Како 
се то друштво развијало, тако је енергија постајала све значајнија. Уз помоћ 
енергије људи праве куће, зграде, путеве, возе аутомобиле, путују авионом 
и обављају низ дјелатности без којих се не може ни замислити живот мо-
дерног човјека. Постоје разни извори/облици енергије – нафта, природни 
гас, нуклеарна енергија, хидро енергија и др. Такође, све већи значај имају 
алтернативни, обновљиви извори енергије, као што су енергија вјетра, 
биљна и соларна енергија. Без оптималног нивоа снабдијевања основним 
горивима, заједница не може да одржава високу стопу индустријске произ-
водње, да обезбиједи пристојан живот својим члановима, нити да се одбра-
ни од сила које јој пријете (Клер, 2012). Дакле, изузетна важност енергије за 
друштво довела је до њене секуритизације па се, у вези с тим, јавио и сектор 
енергетске безбједности. Клер (2012) наводи три кључна разлога секурити-
зације питања у вези с енергијом:
•	 страхови од будуће успореније свјетске производње нафте;
•	 промјена у гравитационом средишту свјетске производње нафте од гло-

балног Сјевера ка глобалном Југу (ка Африци, базену Каспијског мора и 
Персијском заливу) и

•	 отворени атак на нафтна постројења од стране побуњеника, екстре-
миста и терориста.

7  Више о овоме у: Вејновић, Д., Симић, С. (2014). Еколошка безбједност и социјална 
екологија. Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, 
социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања. 
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Производња и испорука енергије у капиталистичком друштву је у ру-
кама приватних фирми – компанија високог нивоа профитабилности. 
Међутим, државни интервенционизам у овој области је веома изражен. 
Просто, држава не смије препустити случају снабдјевање енергијом и, у 
складу с тим, тежи да обезбиједи повољан амбијент за рад тих комапнија 
па, у крајњем случају, и да преузме производњу у своје руке. Држава мора 
бити сигурна да ће довољна количина енергије задовољавајућег квалитета 
бити произведена и испоручена крајњим корисницима. Другим ријечима, 
ово питање улази у домен националне безбједности и новије државне стра-
тегије му поклањају дужну пажњу.

У вези са горе наведеним, већина аналитичара енергетску безбједност 
дефинише као сигурну испоруку адекватних залиха енергије како би се 
испунила витална државна потраживања, чак и у временима кризе и/или 
сукоба. У пракси, функција енергетске безбједности је двојака и односи се 
на набавку довољних залиха енергије за основне потребе, као и осигурање 
њихових несметаних испорука крајњем потрошачу (Клер, 2012). Ове зах-
тјеве ће, у будућности, бити јако тешко испунити. Ово из простог разлога 
јер ће се потражња за енергијом повећавати, а ресурси смањивати. Видљи-
ви су трендови раста броја становника у свијету, индустријализације и ур-
банизације, а те трендове биће тешко испратити. Поред овога, потребно 
је изнаћи најсигурније начине транспорта енергије. Потребни су модерни 
цјевоводи (гасоводи и нафтоводи), однсоно преносне линије које неће бити 
рањиве у смислу потенцијалних напада терориста, екстремисичких група 
или непријатељских војски. Посебно је безбједносно релевантно питање до-
премања нафте из подручја која су политички и безбједносно нестабилна, а 
што се односи на бројна налазишта у Африци и Азији. Транспорт нафте од 
мјеста њеног налазишта па до земље корисника често је у домену војне и/
или приватне безбједности, у смислу да се користи војска и/или приватне 
војне компаније да штите слободни проток нафте и обезбјеђују налазишта.

Енергетска безбједност ће у будућности бити један од кључних секто-
ра безбједности. Једна од стратегија унапређења овог сектора могла би се 
односити на улагање држава у алтернативне изворе енергије (снага вјетра 
и биогорива). Ова стратегија би значајно утицала и на стање еколошке без-
бједности јер велика потрошња нафте оставља несагледиве посљедице по 
животну средину. Несумњиво је да ће секуритизујући актери (доносиоци 
политичких одлука) бити изложени притиску да ограниче производњу фо-
силних горива, првенствено због глобалних еколошких хазарда.
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3.9. Здравствена безбједност

Појам здравствене безбједности, за разлику од других појмова које смо 
обрадили, није био толико заступљен у општем безбједносном дискурсу. 
Међутим, овај сектор безбједности је, усљед пандемије коронавируса, ушао 
на велика врата у студије безбједности и заузео значајно мјесто унутар сав-
ремене безбједносне парадигме. Генерално, треба знати да много више људи 
у свијету пострада од болести него од рата. Заправо, тако је одувијек. Пан-
демије и пандемичне болести које су биле присутне кроз историју однијеле 
су много људских живота (нпр. велике богиње). Најбољи примјер су вируси 
HIV/сида (пандемија HIV-а/сиде је, од стране Савјета безбједности УН-а, 
идентификована као безбједносно питање) и тешки акутни респираторни 
синдром (SARS). Број умрлих од сиде рапидно расте, а нажалост, из вла-
ститог искуства нам је познато колике је изазове пред човјечанство поста-
вио SARS-Cov-2, односно пандемија коронавируса. Ширење инфективнх 
болести може изазвати посљедице у социјалној, економској, политичкој и 
војној сфери, како на националном, тако и на међународном нивоу. Међу-
тим, инфективне болести представљају само једну страну медаље. Болести 
узроковане нездравим начином живота такође односне животе милиона 
људи сваке године. Због свега тога, а посебно због пандемије коронавируса, 
здравље људи се испоставља као значајно питање националне и међународ-
не безбједности. 

Српски епидемиолог, др Предраг Кон, дао је занимљиву изјаву ме-
дијима, рекавши да о „здравственој безбедности“ прича од 2009. године. 
Анализом медијских наступа доктора Кона, можемо закључити да он овај 
појам поистовјећује са угроженошћу здравља људи, прије свега у смислу 
(не)поштовања мјера које су уведене како би ширење болести било зау-
стављено. Највећим дијелом, те мјере значе и ограничавање фундаментал-
них људских права и слобода, а њихово спровођење контролише полиција 
и (увођењем ванредног стања) војска. Дакле, када се нешто, путем одго-
варајуће државне стратегије, декларише као безбједносни изазов (у овом 
случају јавно здравље), истовремено се и легитимизује употреба војне силе 
за те потребе. У том контексту, примјера ради, за вирус се често користи 
израз „непријатељ“, „противник“, као и „рат против вируса“ и сл. Ради се, 
дакле, о изузетно осјетљивом питању које већ улази у домене озбиљних 
политичко-правних и безбједносних дебата о односима између слободе и 
безбједности (вишак слободе – мањак безбједности и обратно). 
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 Веза између здравља и безбједности видљива је на примјеру биоте-
роризма. Чињеница је да терористи могу искористити и вирус као оружје. 
Широка доступност, прилично једноставна производња биолошког оружја, 
те разноликост начина његове примјене, чињенице су које указују на то да, 
уколико га терористи употријебе или набаве, број жртава ће се бројчано 
повећавати геометријском прогресијом, док ће изазвани страх код посред-
не жртве несумњиво попримити размјере панике. Биотерористички на-
пади су јефтини, смртоносни и тешки за откривање. На њих се не може 
адекватно одговорити само војним средствима због потпуне разноликости 
биолошког оружја и тешкоћа у прогнозирању начина на који ће оно бити 
употребљено. Због тога је неопходна тјешња веза између безбједности и 
јавног здравља, односно коришћење јавног здравља као одбране од таквих 
напада и одвраћања од употребе таквог оружја.

 Пандемија коронавируса ставила је актуелну безбједносну пара-
дигму на озбиљан тест. „Тријумф“ националног суверенитета, афирмација 
здравствене безбједности као сектора анализе, те локалног нива анализе, 
само су неке од могућих импликација, о којима ћемо нешто више рећи у 
наставку расправе о здравственој безбједности.

3.9.1. Човјечанство vs COVID-19:  
                  Нова промjена безбједносне парадигме?

Свијет се нашао на изненадном удару сићушног, невидљивог, али опс-
курног и опасног непријатеља по имену Covid-19 – Корона вирус. У време-
ну када се остатак човјечанства спремао да прослави Нову Годину (2020. 
годину), у Народној Републици Кини је овај проблем већ попримао значај-
не размјере. Неки актери на међународној сцени ту су уочили могућност 
да се коначно заустави галопирајући напредак кинеске економије без да 
они испале метак или да своје ресурсе троше на субверзивни рат. Други 
су, пак, из чисте куртоазије изразили известан степен солидарности и ем-
патије. Ипак, стиче се утисак да је највише било оних који су то схватили 
као искључиво кинески проблем, проблем који неће досегнути до њихових 
домова или домовина и, на крају крајева, као проблем који су Кинези сами 
генерисали својим начином живота (читај: исхране).

Ипак, феномен је досегао глобалне размјере. „Ђаво је однио шалу“, 
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рекао би наш народ. Људи широм света изоловани су унутар својих кућа, 
а националне државе унутар својих граница. Секуритизација феномена 
COVID-19 досегла је највиши степен – морало се реаговати, и то примјеном 
„најтежих“ и најмање популарних мјера. Међутим, као и сваки важнији до-
гађај, криза или рат у историји, и „случај Корона“ ставио је безбједносну 
парадигму на озбиљан тест. Другим ријечима, поставило се питање како ће 
изгледати глобални поредак послије коронавируса и какве ће, у том кон-
тексту, бити глобалне безбједносне динамике. У ком правцу би, након, тога, 
требало да се крећу савремене студије безбједности?

Из сваког безбједносно релевантног догађаја у историји, студије без-
бједности извлачила је неке поуке и уврштавала их у свој концептуални 
апарат. Те промјене парадигме ишле су, углавном, у правцу проширивања 
и продубљивања теоријског и практичног поља студија безбиједности. 
Примјера ради, Крај Хладног рата је довео до драстичних промјена. Након 
имплозије СССР-а, свијет се измијенио толико да је класична безбједносна 
парадигма постала преуска и неосјетљива на многе суштинске проблеме 
безбиједности.Са државе, која је до тада представљала основни референт-
ни објекат безбиједности, фокус је помијерен и на неке друге нивое анализе 
као што су појединци или региони. Процеси глобализације и регионализа-
ције узели су маха, па расте и значај међународних и регионалних органи-
зација, док ерозија државног суверенитета постаје редовна појава у мно-
гим областима друштвено-политичког живота. Након свега тога, догађаји 
као што су 11. Септембар (2001), инвазија САД на Ирак (2003), свјетска 
економска криза (2008), Арапско прољеће (2011/12) и др. су, на овај или 
онај начин, мијењали (гео)политичку и безбједносну слику свијета. Такође, 
такви догађаји помогли су да се уоче неке слабости тадашњих теоријских и 
практичних оквира за изучавање националне и/или међународне безбијед-
ности. Какве промјене ће изазвати COVID-19 и да ли ова пандемија уопште 
има тај капацитет да направи неку значајну прекретницу?

3.9.2. Тријумф националног суверенитета?

Изражена безбједносна међузависност у савременом свијету праћена 
одређеним историјским феноменима, процесима, кризама, ратовима и сл. 
несумњиво је утицала на опредјељења дражва да се крију под велом вла-
ститог суверенитета или да заштиту својих вриједности и интереса траже 
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на наднационалном нивоу. У том смислу се водио (и још увек се води) 
својеврстан рат између глобалиста и суверениста. Ови други су, чини се, 
на правом путу да добију једну значајну битку у контексту дешавања иза-
званих пандемијом COVID-19. Дакле, прва значајнија импликација кризе 
изазване пандемијом могла би се односити на питање националног сувере-
нитета. Чувена Доктрина о неповредивости суверенитета из 16. вијека мог-
ла би поново да постане актуелна. „Westphalian order will survive coronavirus 
disorder“ наслов је једног чланка објављеног од стране NEU (Newsletter for 
the European Union, 2020). Другим ријечима, ерозија националног сувере-
нитета могла би да буде у значајној мјери заустављена. Оно што је панде-
мија свакако показала јесте да суверене државе још увијек представљају 
централни референтни објекат безбиједности. До душе, далеко од тога да 
су једини референтни објекат, али онај најзначајнији дефинитивно јесу. 
Све државе су приступиле проблему на свој начин у границама свог суве-
ренитета, оставивши веома мало простора невладиним и наднационалним 
организацијама. Међународне организације ништа нису успјеле да ураде 
на плану координације хуманитарних активности и евентуалне хармони-
зације акција држава чланица. Примјера ради, Свијетска здравствена орга-
низација није имала довољно утицаја да искоординише једну баналну ствар 
као што је потреба (не)ношења заштитних маски за лице. Наиме, упркос 
томе што су из ове организације саопштили да су маске потребне искљу-
чиво болесним лицима и медицинским радницима, неке државе и даље на-
мећу ову обавезу за све грађане, и то под пријетњом (не малих) казни. 

Исто тако, недостатак солидарности између држава чланица изнио је 
на површину све слабости Заједничке безбједносне и одбрамбне политике 
Европске Уније. Показало се, наиме, да се државе много теже одричу свог 
суверенитета у сфери националне безбједности, а позната је и чињеница да 
су политичке и економске еуроинтегације увијек брже напредовале у одно-
су на оне из области безбиједности и одбране. И најновија криза показала 
је исто. Државе су ипак хтјеле пуну слободу акције у ситуацији када је њи-
хово становништво директно угрожено.

Очигледно је већ да Европа неће бити иста послије Короне. Европска 
Унија мораће да анализира (не)урађено и да призна неуспјех. То је, уоста-
лом, био случај и деведесетих година. Неспремност ЕУ да одговори на по-
стхладноратовске изазове безбједности натјерала је тада државе чланице 
да сједну за сто и развију европску безбједносну и одбрамбену политику. Да 
ли ће их COVID-19 натјерати да ураде сличну ствар? Лекција или коначан 
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пораз, питање је сад? Но, једно је јасно. Национални суверенитет добиће 
значајну битку у рату против експанзије наднационалних организација но-
шених крилима процеса глобализације, што ће свакако утицати на потен-
цијалне промјене безбједносне парадигме.

3.9.3. Локална безбједност као sui generis ниво анализе

Пандемија COVID-19 није само довела до затварања националних гра-
ница. Наиме, ограничено је и кретање унутар државе, па је дошло и до 
својеврсне изолације локалних заједница. Полицијски час и забрана на-
пуштања мјеста пребавилашта само су неке од предузетих мјера. Дакле, 
локалне заједнице су, у одређеном смислу, препуштене саме себи. Криза 
ће свакако показати колико је локална самоуправа функционална у смис-
лу остваривања безбједности грађана, тј. да ли има неопходне ресурсе за 
управљање кризом, који проценат својих укупних потенцијала може ста-
вити у ту функцију и да ли грађани могу активно партиципирати као рав-
ноправан субјект система безбиједности.

Уопште, концепт локалне безбједности (безбједности у заједници) био 
је неправедно запостављан у студијама безбједности, бар када је у питању 
практичан (имплементациони) сегмент. Криза ће, надајмо се, натјерати др-
жавне актере да схвате колико је овај ниво битан, прије свега јер он пред-
ставља друштвени и институционални оквир у ком се остварује једна од 
најзначајнијих димензија безбједности – људска безбједност . То би резул-
тирало већом аутономијом локалних заједница у смислу ресурса које могу 
активирати у функцији безбједности, али и оспособљавањем грађана за ак-
тиван ангажман у кризним ситуацијама. 

Као један позитиван примјер можемо навести градић у Ломардији, Ита-
лија. Ради се о мјесту Ferrera Erbognone које се, на самом почетку пандме-
ије, налазило у епицентру кризе, а није имало ни један регистрован случај 
заразе. Из медијских писања о овом случају, тада се могло закључити да је 
степен безбједносне културе становника овог градића на изузетно високом 
нивоу, те да су локалне власти и локална цивилна заштита одрадиле веома 
добар посао.
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4. ПОНЕРОЛОШКИ АСПЕКТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ  
          ЗАЈЕДНИЦЕ

Друштвене заједнице су се увијек кроз историју суочавале са разним 
облицима напада, пријетњи, угрожавања, опасности, једном ријечју зла. 
Већ смо рекли да се наука о злу назива понерологија. Њен задатак је да 
свеобухватно и вишедимензионално обради све облике зла који пријете 
човјечанству. Историјски посматрано, свим видовима организованих об-
лика живота у заједници пријетила су супарничка племена, други народи. 
Све заједнице су се суочавале са хладноћом, са високим температурама, 
сушом, поплавама, земљотресима, вулканским ерупцијама. Људи су оду-
вијек умирали од глади и жеђи, епидемија и пандемија, исто као и од руке 
других (злих) људи. Паралелно са развојем људског друштва развијали су 
се и извори и облици угрожавања безбједности друштвене заједнице. Неки 
проналасци и иновације су из коријена промијенили живот човјека, али су 
многи искоришћени од злих људи за чињење злих дјела. Некада, на самим 
почецима развоја цивилизације, важила је опаска да су ватра и вода добре 
слуге, а зли господари. У модерном времену се та опаска може примијени-
ти на много тога. Данас уживамо у свим благодетима науке и технологије, 
с лакоћом комуницирамо с људима из најудаљенијих тачака на планети, 
користимо нуклеарну енергију и сл. Међутим, истовремено морамо бити и 
свјесни и друге стране медаље, односно свих оних опасности које су про-
извеле савремене технологије. Интернет је, примјера ради, одличан слуга 
који нам је олакшао живот, али када га користе сајбер терористи, прилично 
је зао господар. Дакле, у условима експанзије науке и технологије, развоја 
и просперитета људске цивилизације, чини се да постоје претпоставке ла-
годнијег и неоптерећеног живота човјека и човјечанства у цјелини. Многе 
претпоставке небезбједности су елиминисане, природа је у функцији човје-
ка и напретка, хране има (углавном) довољно, обезбијеђени су животни ус-
лови, школовање, запослење, демократија, права, слободе... Да ли је баш све 
тако? Техника и технологија произвела је најсавременија оружја за одбрану, 
али та оружја се могу користити и за напад. Из природе се бјесомучно ек-
сплоатишу природна богатства, на шта већ природа узвраћа непогодама и 
катастрофама које погађају човјечанство и наносе огромне људске и мате-
ријалне губитке. Огромна је продукција отпада који човјек производи, а 
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који га такође директно угрожава, јер природа није у стању да се избори 
са тим огромним проблемом. Ваздух, вода и земљиште, као претпоставке 
живота човјека, као ресурси, загађени су до те мјере да би ускоро могли 
представљати најдиректнију опасност за људе. Најтежи облици криминала 
су у порасту; без обзира шта говориле званичне статистике, експанзија но-
вих и опаснијих облика криминала такође је евидентна, дакле, угроженост 
модерног човјека је далеко већа него у прошлости (Ђукић и др, 2015а).

 У савременом језику науке безбједности, сви облици угрожавања 
безбједности се карактеришу као изазови, ризици и пријетње. Те појмове је 
неопходно подробније објаснити.8

 Изазов је појам вишег, општег нивоа. Симболизује појаву која је мо-
гућа и вјероватна, на коју тек у будућности треба реаговати. По интензи-
тету је потенцијалан, по ширини свеобухватан и, у почетку, вриједносно 
неутралан. Његова почетна неутралност може, током времена, да задобије 
негативно или позитивно усмјерење. Негативна усмјереност подразумије-
ва прерастање изазова у ризик или пријетњу, с обзиром на постепено по-
већање вјероватноће штетног утицаја на одређени референтни објекат без-
бједности. Позитивна усмјереност подразумијева такав смјер одређених 
процеса који треба да води унапређењу стања безбједности. 

 Ризик, етимолошки посматрано, значи опасност, излагање опасно-
сти и посао или улог повезан с опасношћу да пропадне. Ризик је потен-
цијална опасност и може се одредити као могућност, односно као одређени 
степен вјероватноће наступања неког догађаја или дејства с неповољним 
посљедицама, при чему његово отклањање или смањење зависи од нивоа 
познавања појаве у којој је садржан. Почиње тамо гдје престају повјерење 
и сигурност. Ризик може да буде изазван дејством случаја или више силе, 
тј. независно од воље субјеката, а може се изазвати и поступцима самих 
субјеката, њиховом кривицом. 

 Пријетња је, у најширем смислу, свјесна намјера да се проузрокује 
штета некој особи, својини или праву, да би се принудио објекат пријетње 
да испуни наметнуто понашање. Пријетња је, такође, намјера да се нане-
се штета или спроведе казна, као и назнака неког нежељеног и непријат-
ног догађаја, односно, у понеролошком смислу, 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 

8 Више о овоме у: Вејновић, Д., Обреновић, П., нав. дјело.
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уступке, а може се дефинисати и као способност увећања намјера.
 Очигледно је да, на разграничењу два миленијума, безбједност зајед-

нице карактерише мјешавина старих и нових изазова, ризика и пријетњи. 
Већину њих, а нарочито оних најопаснијих (комбинованих „хибридних”) 
тешко је дефинисати, пратити и процјењивати.

4.1. Недостатак социјалне државе, социјалне неједнакости и  
               сиромаштво

Сиромаштво је кључна компонента друштвене стварности и стални 
пратилац живота у заједници, од првобитних заједница па све до модерне 
државе. Оно је, највјероватније, највеће зло са којим се суочавају појединци 
и читаве заједнице. Готово половина свјетског становништва живи од два 
долара дневно, а сиромаштво више узрокује смрт него оружани сукоби. 
Сиромашан човјек у рату (револуцији) може видјети и спас, сиромашном 
човјеку криминалац – крадљивац нема шта украсти а, уз то, сиромашан 
човјек нема времена ни да размишља о актуелним, конвенционалним об-
лицима угрожавања безбједности. За њега је његов проблем највећи и он 
себе сматра најнебезбједнијим објектом. Он се и буди и заспи са питањима 
како ће прехранити породицу, „одшколовати“ дјецу, како ће обезбиједи-
ти дрва за огријев и др. Уз све то, када сиромашан човјек зна да, и у њему 
врло блиском окружењу, постоје људи који имају енормно богатство, њего-
во незадовољство расте. У условима изражених социјалних неједнакости 
постоји велика опасност од социјалних револуција, крвавих нереда и пре-
вирања, те разних асиметричних пријетњи. Такође, сиромаштво је узрок 
друштвених девијација и социјалне ексклузије. Први инструмент заштите 
у овом случају је (социјална) држава, за коју је веома дискутабилно рећи и 
да постоји.

 Једна од основних карактеристика глобализације јесте да, на једној 
страни, имамо глобализацију богатства, а на другој глобализацију сиро-
маштва. Уска елита богатих постаје све богатија док масе сиромашних по-
стају све сиромашније. Јаз између богатих и развијених држава и оних ма-
лих, слабих, такође расте. Другим ријечима, свијет се поларизује на мањин-
ску елиту најбогатијих земаља и огромну већину сиромашних. Такође, гло-
бализација мијења начин на који владе, међународне агенције и цивилно 
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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 комбинацију политика и инстру-
мената, стављају економски развој на услугу циљевима људског развоја. 
Социјална реформа је, дакле, средство којим друштва штите и унапрјеђују 
људски живот и дигнитет, суштину људске сигурности. У данашњем гло-
балном друштву, уништавање околине, етнички сукоби или недостатак 
политичке демократије су проблеми који не могу бити заустављени или 
ограничени националним границама, нити се могу разумјети без разма-
трања њиховог утицаја на питања “како људи живе и дишу у друштву, како 
слободно врше сопствене изборе међу многима, колико приступа имају тр-
жишту и социјалним могућностима, односно да ли они живе у конфликту 
или у миру“. Дакле, можемо рећи да је процес глобализације заснован на 
филозофији неолиберализма која фаворизује богате и промовише нихили-
стички однос према социјалној заштити маргиналних друштвених група 
радника, сељака, омладине, интелигенције, бораца, пензионера. Тај концепт 
довео је до урушавања социјалне државе, а што је за посљедицу имало по-
већање сиромаштва и неједнакости у цијелом свијету, посебно у неразвије-
ним земљама и државама у развоју. Другим ријечима, оно што је понуђено 
као рјешење проблема глобалног сиромаштва, неолиберална економска 
политика, заправо представља дио проблема. Сиромаштво и неједнакост, 
без обзира на све реформске процесе које предузима 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, суко-
ба и револуција, које подстакнуте етничким и вјерским напетостима могу 
довести до општег сукоба између веома малог броја богатих на Сјеверу и 
веома великог броја сиромашних на Југу (Вилијамс, 2012; Трамошљанин и 
Ромић, 2015; Вејновић и Обреновић, 2017). 

Сиромаштво је један од оних друштвених феномена који је одувијек 
предмет интересовања бројних друштвених наука: социологије, психоло-
гије, дефендологије, понерологије и др. Због различитог дефинисања си-
ромаштва, социолози, психолози, као и многи други теоретичари савреме-
ног друштва данас обично користе два социо-психолошка приступа сиро-
маштву, кроз подјелу на:

•	 апсолутно сиромаштво или одржавање голог живота и
•	 релативно сиромаштво.
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Под апсолутним сиромаштвом подразумијева се стање прихода или 
потрошње породица и појединаца испод дефинисаног минимума живот-
них потреба (непостојање основних услова за одржавање физичке егзи-
стенције), као што су храна, одјећа, обућа, становање, гријање и остале 
елементарне животне потребе за одржавање здравља и неометаног функ-
ционисања тијела. Концепт апсолутног сиромаштва сматра се универзал-
но примјењивим и већина свјетских социолога сматра да су стандарди 
за људско одржавање, углавном, исти за све људе истог животног доба и 
исте тјелесне грађе, без обзира гдје живе, те се може рећи да живе у сиро-
маштву уколико се налазе испод овог универзалног стандарда. Апсолутно 
сиромаштво се уобичајено мјери помоћу одређивања границе сиромаштва. 
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 концепта релативног сиромаштва 
сматрају да се сиромаштво културолошки дефинише и да се не може мјери-
ти на основу неког универзалног стандарда. Погрешно је претпоставити да 
су људске потребе свуда идентичне, јер оне се разликују чак и у оквиру јед-
ног друштва из разлога што се нешто сматра неопходним у једном друштву, 
у другом се може сматрати луксузним или непотребним за одржавање жи-
вота. Исто тако, како се друштва развијају, тако се мијења и схватање рела-
тивног сиромаштва. У богатим друштвима овакве студије нису популарне 
јер постављају питања оправданости и легитимности прихода богатих. У 
суштини, под апсолутним сиромаштвом подразумијева се стање које од-
ликује немогућност да се задовољи одређен општи минимум животних 
потреба, док релативно сиромаштво представља сиромаштво у односу на 
неки просјек или минимум прихватљивог стандарда у одређеном друштву 
или, једноставније речено, апсолутно сиромаштво се, углавном, односи на 
физиолошке потребе, док се код релативног сиромаштва сагледавају со-
цијалне потребе. У правилу, коришћење концепта релативног сиромаштва 
доводи до већег броја сиромашних него при употреби концепта апсолутног 
сиромаштва. Даље, сиромаштво се може дефинисати као финансијско (у 
смислу недовољности прихода за задовољење одређених потреба) или као 
материјална деривација (у смислу различитих незадовољених животних 
потреба). Оно може бити објективно или субјективно, при чему у првом 
случају истраживач одређује критеријум сиромаштва, а у другом случају 
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критеријум је субјективан осјећај појединца (Ковачевић и Петровић, 2018). 
Посљедице сиромаштва су бројне. У економски неразвијеној заједници 

грађани не могу остварити своје право на рад, а самим тим и на живот, 
долази до дисфункционалности државних институција, редукције цјело-
купног корпуса људксих права, ширења појава као што су проституција, 
трговина људима, експандирање миграционих процеса, рапидно повећање 
самоубистава. Долази до наглог пада животног стандарда и дестабилиза-
ције безбједносних динамика (Трамошљанин и Ромић, 2015).

Проблем сиромаштва је тешко рјешив у условима глобално неофор-
мљеног свијета, када униполарни свијет није успостављен, а мултиполар-
ни свијет није још 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 промишљањима, сиромаштво постаје савре-
мени извор угрожавања и пријетња глобалној безбједности са спектром 
конвенционалних (традиционалних) и асиметричних метода и средстава 
угрожавања. Широка је лепеза глобалних безбједносних изазова, ризика 
и пријетњи узрокованих нарастајућим свјетским сиромаштвом од којих 
ћемо издвојити оне најразорније. Хипотетички посматрано, сиромаштво 
може на индиректан начин угрозити глобалну безбједност развојем не-
предвиђених и науци непознатих вирусних и бактериолошких  пандемија 
које су пропратна појава сиромашних (усљед недостатка основних средста-
ва за живот и хигијену), а којима могу погодовати све присутније 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, теро-
ристичких колективитета, сиромашних 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 виђени раније у историји, а којима погодује глобална клима 
неравномјерне 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 глобал-
ним сиромаштвом, а који се могу десити на глобалном нивоу (Вејновић и 
Обреновић, 2019).

Растуће сиромаштво, подстакнуто тренутном економском кризом, 
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порастом цијена хране и смањивањем количине произведене хране по ста-
новнику, могло би проузроковати различите видове конвенционалних и 
асиметричних пријетњи, које би могле имати глобалне посљедице по мир и 
стабилност у свијету, а поготово у сиромашним и неефикасним државама 
(„пропалим“) и регионима свијета. Тренутно, највећу опасност представља 
пропадање сиромашних држава и пораст броја сиромашних, што узрокује 
раст свих облика криминалитета, а који се убрзано шири на регионални и 
глобални ниво, чиме сиромаштво постаје директна глобална пријетња без-
бједности. Организовани криминалитет представља посебну опасност јер 
се одвија у спрези са политичким факторима (органима власти, партијама, 
синдикатима) као инструментима за постизање тог циља, тежећи монопо-
лу на одређеном географском подручју, као и монополу у погледу одређе-
ног типа „бизниса“, са тежњом да се регионално и глобално шири, уз про-
ширивање форми дјеловања , попримајући транснационални карактер.9

4.2. Етноекстремизам и угрожавање националног идентитета

Традиционалне теорије студија безбједности нису много обраћале 
пажњу на питања етницитета и етничког сукоба, сматрајући их, на овај или 
онај начин, ирелевантним. Међутим, догађаји у посљедње три деценије по-
казују неоснованост оваквих  погледа на етницитет и етнички сукоб. Умје-
сто застаријевања етницитета имамо све више  примјера суверенитета но-
вих држава заснованих на етницитету, а њихови примјери су независности 
Источног Тимора и Косова. Пракса показује како, у многим државама на 
подручју Африке и Азије, недовршени процес изградње нације у комбина-
цији са мултиетничким саставом многих држава доводи и до међудржав-
них сукоба, те сукоба унутар држава. У наведеној ситуацији, етницитет и 
етнички идентитет, умјесто одласка у прошлост, и даље остају релевантни 
чиниоци на међународној сцени. 

Анализом досадашњих етничких сукоба могу се издвојити карактери-
стике које омогућавају брзу и једноставну класификацију неког сукоба као 
етничког. Етнички сукоби су врста сукоба у којима барем једна сукобље-
на страна своје циљеве дефинише у примарно етничким терминима и 
у којима барем једна од страна у сукобу објашњава своје незадовољство 

9 Више о овоме у: Вејновић, Д., Обреновић, П., нав. дјело.
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угрожавањем њеног специфичног етничког идентитета (угрожавање њихо-
вих права као етничке групе, немогућност остваривања њихових интереса 
због етничке дискриминације и сл.). Као карактеристике етничког сукоба 
могу се навести сљедеће: 
•	 повезаност етничког сукоба са национализмом, односно тежњом од-

ређене групе људи, која дијели заједнички идентитет, за формирањем 
властите државе;

•	 насиље присутно у сукобу;
•	 сукоб у границама једне државе (најчешће унутрашњи сукоб). 

У центру пажње савремене теорије је научна анализа насилних етнич-
ких сукоба. Међутим, у свијету тренутно постоје и бројни ненасилни ет-
нички сукоби који се јављају у облику политичке, економске и културне ре-
пресије према етничким мањинама, као што су: ограничавање права гласа, 
искљученост из одређених професија, порезно оптерећење, ограничавање 
слободе вјере и слично. У неким случајевима овај облик етничког сукоба 
јавља се и као правни спор између државе и етничке мањине која тражи 
одређена права. Овакве случајеве имамо у Сјеверној Америци, гдје се кроз 
овај облик етничког сукоба амерички Индијанци и Ескими боре за своја 
права, такође, слични сукоби постоје у Аустралији, Новом Зеланду и дије-
ловима Скандинавије. 

У односу на категоризацију насилног етничког сукоба, можемо разли-
ковати неколико врста ових сукоба:
•	 сепаратистички покрети који се јављају кроз покушаје дијела или ције-

ле етничке групе да стекне независност одвајањем из састава државе у 
којој се налази;

•	 насилни сукоби који су резултат сукоба између двије или више етнич-
ких група унутар једне државе или сукоба етничке скупине и владе 
једне државе, које се боре за остваривање циљева као што су политич-
ка аутономија, стицање моћи, контрола ресурса (ове врсте етничких 
сукоба, које немају за крајњи циљ угрозити политички суверенитет и 
територијални интегритет државе у којој се воде, честе су у бившим 
колонијама);

•	 етнички сукоби који настају у оквиру освајачког рата;
•	 етнички сукоби који настају као резултат настојања националне владе 
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за асимилирањем или протјеривањем етничке мањине кроз ускраћи-
вање политичких, економских, друштвених и вјерских права припад-
ницима мањине;

•	 иредентистички сукоби, као резултат настојања етничке групе (нације) 
која доминира у једној држави да поново стави под своју контролу тери-
торију који је у прошлости изгубила, а на коју и даље полаже права, 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 присутна повезаност 
етничког идентитета и вјере).10

Једно од питања повезаних са проблемом етничких сукоба јесте и ути-
цај процеса глобализације на исте. Иако је глобализација примарно пред-
стављена њеном економском димензијом, њена културолошка димензија је 
подручје које се све више разматра у повезивању глобализације и етничког 
сукоба. Процес глобализације и све оно што он носи са собом, у културном 
и цивилизацијском смислу, етничке групе могу доживјету као пријетњу 
националном идентитету. Тако теорије поклапања презентују како јачање 
глобалне интеграције робе и капитала прати ширење идеја и вриједности 
које улазе у друштвене системе који су до сада били релативно независ-
ни, те настоје довести до њихова уједначавања са другим системима. По-
лазећи од ове тезе, разни теоретичари наводе како конвергенција вријед-
ности, између осталог, доводи до наметања западних вриједности којима 
се дио свијета одупире. У различитим тумачењима, наведени сукоб доводи 
до обнове примордијалних идентитета у етничким групама, а тиме и до 
насилних етничких сукоба. Наведена логика се налази у позадини Хантин-
ктонове теорије о сукобу цивилизација, односно Капланових теза о древ-
ним сукобима који поново избијају на крају XX вијека у неким дијеловима 
свијета. Оваква тумачења све више постају предметом академских дис-
кусија широм свијета. Дакле, уз све позитивне стране којих, несумњиво, 
има, јавља се и негативна страна процеса глобализације, а то је, заправо, 
сукобљавање глобалног и регионалног или, боље речено, регионалних чи-
нилаца, што 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 регионализма, 

10 Више о овоме у: Вејновић, Д., Обреновић, П., нав. дјело.
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прије свега до интензивирања регионалних безбједносних динамика, од-
носно стварања различитих регионалних поредака и иницијатива. Премда 
се процес регионализације примарно веже уз његову економску и безбјед-
носну димензију, све више се истичу и политички и културолошки 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 одређену регију као политичку заједницу 
у којој чланице дијеле неке заједничке норме и вриједности. Стална инте-
ракција држава, али и недржавних субјеката у регији јача те вриједности и 
норме према стварању одређеног регионалног идентитета. Тај идентитет 
је примарно „безбједносни“ (заснован на заједничким безбједносним про-
блемима које државе и етничке групе у неком региону морају заједнички 
рјешавати), на основу ког се кристалишу и различити регионални безбјед-
носни комплекси. Међутим, безбједносни идентитет се може трансформи-
сати и у економски, културни, цивилизацијски и сл. Ово проширено  пои-
мање регионализма видљиво је у дефиницији регије као подручја у којему 
чланице до одређеног степена дијеле друштвене и културне вриједности, 
заједничке или сличне политичке ставове према другима, одређени степен 
политичке међузависности која се постиже кроз развој заједничких инсти-
туција, те безбједносна и економска међузависност. Ипак, ово неке етнич-
ке групе или њихови дијелови могу схватити као пријетњу, тј. као угрожа-
вање њихове социјеталне безбједности (Вејновић, Обреновић, 2017; Ђукић, 
2021). 

Како се у контексту глобализације и регионализма јавља етнички су-
коб? Из наведених размишљања о регионализму видљиво је да се кључни 
нагласак ставља на формирање идентитета, укључујући и припадност од-
ређеној 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 сукобљавања идентитета који дијели већина 
становника са идентитетом одређене мањинске етничке групе. Без обзира 
какво објашњење његових узрока одабрали, остаје чињеница како насилни 
етнички сукоб остаје пријетња миру, стабилности и просперитету у мно-
гим дијеловима свијета, те сходно томе и проблем за глобалну безбједност 
у 21. вијеку. 
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4.3. Криминалитет

Криминалитет (лат. crimen – злочин) је негативна друштвена појава, 
представљена укупним бројем кривичних дјела (па и других негативних 
понашања људи) на одређеном простору и у одређеном времену. Исти по-
стоји, могло би се рећи, од постанка човјека, с тим да кроз историју мијења 
појавне облике, шири се, развија, поприма нове форме, постаје организова-
нији и слично. Присутна је тенденција сталног ширења и испољавања но-
вих појавних облика криминалитета, што борбу против овог облика угро-
жавања безбједности чини нарочито сложеном. У том смислу, неопходан 
је ангажман свих сегмената друштва, уз комбинацију превентивно-репре-
сивних дјелатности, како би се ова пошаст држала под контролом. У тим 
настојањима примјетна је тежња да се са групе репресивних мјера све више 
прелази у сферу превенције, јер и овдје важи она народна: „боље спријечи-
ти него лијечити“.

Многобројни фактори утичу на постојање и појавне облике криминал-
ног дјеловања, као што су економски услови, култура, традиција, религија, 
социјално стање, политичка ситуација, географски услови, клима, прихва-
тање и приврженост заједници и бројни други. Ово указује на чињеницу 
да и локалне заједнице, без обзира на укупно гледано блиске везе и услове 
постојања, имају и одређене специфичности у погледу криминалитета.

У вези са дефинисањем криминалитета постоје знатна размимоила-
жења  различитих аутора, јер једни полазе од претпоставке да је кримина-
литет само оно што кривични закон одређује као забрањено понашање, а за 
друге су то све девијантне појаве у једном друштву. Ипак, да би се говорило 
о криминалитету, неопходно је дефинисати овај појам, без обзира што није 
могуће дати универзалну дефиницију која би важила за сва времена и све 
области за које се криминалитет, као појава, везује. У зависности од карак-
тера дефиниција криминалитета, све оне се могу систематизовати у двије 
основне, које су и најчешће заступљене у литератури, а то су правна и со-
циолошка дефиниција. Основа правног дефинисања криминалитета је ис-
тицање да криминалитет представља кршење норми важећег материјалног 
кривичног права, дакле, само оно што повређује вриједности заштићене 
важећим законодавством. И у вези с правним дефинисањем постоје раз-
лике у приступу, па тако једни аутори сматрају да појам криминалитета 
не треба посматрати изван кривичног права, док други аутори, који шире 
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посматрају криминалитет, сматрају да се под тим подразумијевају све зако-
ном недопуштене радње и понашања у одређеном правном систему (неки 
прекршаји, привредни преступи и сл). Социолошки приступ је садржајнији, 
свеобухватнији, јер он не посматра само дјело, већ и учиниоца, друштвене 
узроке, услове и посљедице криминалитета. Социолошко посматрање и де-
финисање криминалитета, за разлику од правног, проширено је и на она 
понашања која не потпадају под појам кривичног дјела, али су друштвено 
неприхватљива са становишта утврђених (обичајних, општедруштвених) 
норми понашања. На овај начин, појам криминалитета се проширује и на 
оне области које су, у суштини, асоцијалне и девијантне и нису кримина-
литет у правном смислу ријечи, као што су алкохолизам, проституција, 
наркоманија, просјачење и слично. Чињеница је ипак да све ове девијантне 
појаве потенцијално представљају извориште за разне облике криминал-
ног понашања и криминалитета, у чему поменуто социолошко дефинисање 
криминалитета и налази своју оправданост (Вејновић и Шикман, 2007; Ђу-
кић и др., 2015а).

О деликатности проблема криминалитета и његовог утицаја на безбјед-
ност заједнице говори и чињеница да он зависи од конкретних друштвених 
услова у једној држави, али и окружења у коме се та држава налази (бли-
зина ратишта, кризних ситуација и сл.). Узроци криминалитета су разли-
чити, а у нашим условима се они превасходно односе на изражене економ-
ске тешкоће, период транзиције са сумњивим приватизацијама државних 
фирми, поларизацију богатих и сиромашних, нестајање некада основног 
стуба друштва - тзв. средњег слоја становништва, деградацију породице 
као основне ћелије друштва и бројне друге. Све ово се преноси и на ниво 
локалних заједница које нису имуне на „општедруштвене“ проблеме, а ре-
сурси којима располажу, морају бити усмјерени и на сузбијање друштвено 
негативних и девијантних појава које на различите начине разарају основу 
система.

Основне карактеристике криминалитета, као друштвено опасне и нега-
тивне појаве, јесу:
•	 динамичност – нови појавни облици криминалитета, настали развојем 

технике и технологије (криминалитет у саобраћају, еколошки кримина-
литет, компјутерски или „сајбер“ криминалитет и други);

•	 масовност, јер се број кривичних дјела, због новонастале ситуације (рат 
и сукоби, економске кризе и др.) стално повећава;
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•	 „тамна бројка“ криминалитета, тј. извршена и неевидентирана кри-
вична дјела, што је посебно изражено код привредног и еколошког 
криминалитета;

•	 велики број кривичних дјела врши се по непознатом починиоцу, што 
отежава рад на његовом откривању;

•	 отвореност граница, што извршиоцима пружа могућност да уно-
се опасне материје из других држава и бјежањем избјегну кривичну 
одговорност;

•	 организованост и повезаност извршилаца кривичних дјела са органи-
ма власти, чиме они, прије свега путем корупције, остају заштићени од 
кривичног гоњења;

•	 повратништво у извршењу кривичних дјела, чиме се постиже и 
специјалност, па самим тим и професија од које се живи;

•	 насиље, свирепост, употреба оружја, нехуманост и друго, што каракте-
рише савремене мафијашке организације и др.

У литератури се примјењују различити критеријуми за подјелу кри-
миналитета, у зависности од друштвене опасности, пола и старосне доби 
извршилаца, територијалне распрострањености посљедица криминала и 
слично, али је најчешћа подјела према врсти кривичних дјела, у вези са чим 
разликујемо општи, привредни, политички и, у новије вријеме, еколошки 
криминалитет. Са становишта локалних заједница, може се рећи да посеб-
ну пажњу и опасност представљају поједине врсте кривичних дјела, па су 
то, из домена општег криминалитета, имовинска кривична дјела као нај-
заступљенија, а из домена привредног криминалитета јављају се кривична 
дјела карактеристична за период транзиције и претварања једног облика 
својине у други.11

У данашњим условима, а простим ријечником речено, највеће зло пред-
стављају (транснационални) организовани криминалитет и корупција. 
Основне карактеристике организованог криминалитета проистичу из уну-
трашње логике засноване на профиту, јер је то, у основи, бизнис вођен на 

11 Више о криминалитету и његовим појавним облицима у: Вејновић, Д., Шикман, М. 
(2007). Дефендологија. Бања Лука: Висока школа унутрашњих послова и Ђукић, Б., Шетка, 
Г., Ђукић, П. (2015а). Аспекти безбједности у локалним заједницама у Републици Српској. 
Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, 
безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања.
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криминализован начин. У том смислу, починиоци поступају као нека врста 
пара предузећа, у којима може постојати виши или нижи степен хијерар-
хијске организације, било да је ријеч о строгој хијерархијској структури 
или о неформалној мрежи. Идентитет чланова је флуидан и не увијек из-
вјестан, јер је ријеч о групама које се окупљају по потреби, чији поједи-
ни чланови дјелују и независно, које често укључују легално регистроване 
фирме и припаднике државног апарата, чак и служби безбједности, војске 
и полиције, па је стога сама идеја о некаквом стабилном “чланству” у ор-
ганизованој криминалној групи врло често без реалне одреднице. Битна 
карактеристика организованог криминалитета јесте да његови актери на-
стоје да успоставе неку врсту контроле над јавним институцијама како би 
дугорочно и ефективно могли наставити своје активности. Организовани 
криминалитет се, обично, користи корупцијом. Корупција, друга, и можда 
суштински најкомплекснија пријетња „мекој“ безбједности, представља 
питање интегритета, те савршену подлогу за различите врсте урушавања 
политичког, економског, културног, социјалног, моралног, дефендолошког 
и ширег друштвеног система. Борба против корупције подразумијева низ 
системских реформи од којих је најмање важно кривично гоњење, из про-
стог разлога што је само један мали дио волумена корупције у сфери кри-
вичних дијела, а вјероватно највећи дио у домену формално легалног по-
ступања које није у јавном  интересу, иако је у сфери овлашћења јавног 
службеника. Када је ријеч о корупцији, починиоци могу бити појединци 
или широке мреже које сежу високо у ешалоне државне хијерархије, у др-
жавама у којима постоји тзв. системска корупција (Шикман, 2011; Вејно-
вић и Обреновић, 2019).

4.4. Агресија и тероризам

Иако су видљиви трендови интензивирања тзв. неконвенционалних 
облика угрожавања безбједности, не смијемо заборавити оне традиоцио-
налне. Један од тих, свакако још увијек актуелан, јесте агресија („злочин 
против мира“). Са агресијом је често повезан и тероризам. Агресија је на-
силна акција једне или више држава против територијалног интегритета 
или политичке независности друге државе, предузета са намјером да се 
оспори право на опстанак државе, измијени њен друштвени систем и от-
цијепи дио територије. Агресија улази у корпус међународних кривичних 
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дјела и често се каже да у себи садржи нагомилано зло свих осталих зала. 
Поред противправног карактера агресије, она доживљава и моралну осуду 
већине народа свијета.

Различлити су ауторски приступи у одређивању појма агресије. Акти 
државе који имају терористички карактер, а усмјерени су против друге 
државе, у сваком случају представљају повреду принципа неинтервенције 
и имплицитно, принципа државног суверенитета. Такву повреду пред-
стављају и разни облици помоћи индивидуалним терористима од стране 
државе. Та интервенција добија шире димензије (упућивање војних одреда, 
група, добровољаца, плаћеника), и онда она прерасте у акт агресије. 

Агресија је друштвено историјска појава, а основне детерминанте које 
омогућавају агресију су: социјално раслојавање на основама приватне 
својине, постојање друштвених група које могу бити носиоци друштвених 
противрјечности и неравноправан однос између субјеката међународне 
заједнице са тежњом доминације једних над другима. Према Повељи Ује-
дињених нација, под појам агресије подводе се сљедећи акти, без обзира да 
ли је рат објављен или не:
•	 инвазија или напад оружаних снага неке државе на територију неке 

друге државе, или свака војна окупација, чак и привремена, која прои-
зилази из такве инвазије или напада, или свака анексија територије или 
дијела територије неке друге државе извршена употребом силе; 

•	 бомбардовање територије неке државе од стране оружаних снага неке 
друге државе, или употреба ма које врсте оружја од стране неке државе 
против територије неке друге државе;

•	 блокада лука и обале неке државе од стране оружаних снага неке друге 
државе;

•	 напад од стране оружаних снага неке државе на копнене, поморске или 
ваздушне снаге или на морнарицу и цивилно ваздухопловство неке 
друге државе;

•	 употреба оружаних снага неке државе које су стациониране на терито-
рији неке друге државе уз пристанак државе приматељице, противно 
условима који су предвиђени споразумом, или свако продуљење њихо-
ве присутности на том подручју након престанка споразума;

•	 поступак неке државе којим допушта да њена територија, коју је стави-
ла на располагање некој другој држави, буде употријебљена од стране 
те друге државе за извршење чина агресије против неке треће државе;
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•	 упућивање од стране или у име неке државе оружаних одреда или ску-
пина добровољаца или плаћеника који предузимају против неке друге 
државе оружане чинове такве озбиљности да се изједначавају с горе на-
веденим чиновима, или се садржајно могу њима обухватити.
Имајући у виду околности да се, путем набрајања, не могу обухвати-

ти сви видови агресије, да развој ратне технике и вјештине отвара увијек 
нове могућности за агресора, Повеља констатује да побројаним актима 
није исцрпљено питање агресије, те да Савјет безбједности УН-а може, на 
основу одредаба Повеље, утврдити да и други акти представљају акте агре-
сије. Овај орган је овлашћен да, у сваком појединачном случају, утврђује 
да ли је извршена агресија и угрожен међународни мир и безбједност. То 
је предуслов за покретање питања одговорности државе која је извршила 
агресију и примјену принудних мјера.12

Појмом агресије се много манипулисало у прошлости. Док елементи 
бића других међународних кривичних дјела (геноцид, ратни злочин, зло-
чин против човјечности) никада нису били суштински спорни, агресија је 
изазивала и изазива многе контроверзе. Треба нагласити да ad hoc међуна-
родни трибунали за Руанду и Југославију нису уопште били надлежни за 
агресију, за разлику од других међународних кривичних дјела. Политиза-
ција ове проблематике достигла је врхунац када је, Статутом Међународног 
кривичног суда, прописана тек условна надлежност овог судског органа за 
дјело агресије. Сходно одредбама Статута, МКС је надлежан за кривично 
дјело агресије тек након што се, по предвиђеној процедури допуне Стату-
та, установе елементи бића овог кривичног дјела. То се десило амандманом 
из 2011. године, међутим, према новом рјешењу, суд би имао надлежност 
за она дјела почињена тек годину дана након што првих 30 држава чла-
ница ратификује амандман. Поред тога, тужилац би, за сваки конкретан 
случај, морао тражити одобрење Савјета безбједности УН-а за покретање 
истраге. Дакле, политичко тијело се мијеша у кривични поступак. Оваква 
рјешења су само компромис између немогућности правдања изостављања 
злочина против мира из надлежности Суда и неспремности великих сила 
да прихвате могућност да се њиховим држављанима суди за ово кривично 
дјело које се без учешћа државних структура не може ни замислити (Бано-
вић и Бејатовић, 2011). 

12 Више о агресији и другим оружаним облицима угрожавању безбједности заједнице 
у: Вејновић, Д., Шикман, М. (2007). Дефендологија. Бања Лука: Висока школа унутрашњих 
послова.  
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 Начини извршења кривичног дјела агресије мијењали су се кроз 
историју. Инвазија, отворени напад, војна окупација, блокада лука, више 
нису доминантни облици агресије. У савременим условима, најчешћи на-
чин извршења је путем коришћења тзв. прокси територија. Дакле, ријеч је 
о одлуци једне земље којом допушта да њена територија, коју је ставила на 
располагање другој земљи, буде употријебљена од стране те друге земље за 
извршење чина агресије против треће земље. Такође, често је и упућивање 
од стране или у име неке државе оружаних одреда, скупина добровоља-
ца, плаћеника – терористичких група који предузимају против неке друге 
државе озбиљне оружане чинове. Отуд и директна веза између агресије и 
тероризма. Тероризам може бити коришћен од стране држава (власти), а 
може бити и усмјерен против држава. Најчешће је ријеч о обје варијанте 
истовремено. Стога ће у наставку бити ријечи, прије свега, о тероризму као 
примарној, најагресивнијој неконвенционалној пријетњи безбједности, 
који је утолико занимљивији јер се државе, у одговору на њега, често ос-
лањају управо на традиционалне конвенционалне методе сукоба са другим 
државама, у недостатку одговарајућих контура стварног непријатеља и рас-
положивих средстава за селективно дјеловање  против њега.

Тероризам се наметнуо као политички и безбједносни феномен који се 
доминантно сагледава са тачке гледишта међународних односа и теорије 
дефендологије. 

Етиолошке факторе савременог тероризма немогуће је одвојити од 
циљева терориста. Примарни циљ терориста је остваривање прокламова-
них интереса и вриједности расположивим средствима. Секундарни циље-
ви су промовисање прокламованих вриједности у земљи и иностранству, 
враћање заслуженог престижа, стварање бољих животних прилика, обе-
збјеђивање савезника и пријатеља, прогресивно слабљење противника итд. 
Најзад, коначни циљеви су пуно самоодређивање и међународно призна-
вање статуса.  

Феноменологија тероризма је мултиманифестна, јер је мултиваријант-
ност појавних облика тероризма „ограничена маштом терориста. “Одли-
кује га употреба насиља, ватреног оружја, експлозивних направа, отрова, 
радиоактивних материја и сл., а неријетко и разних облика менталне ма-
нипулације, индоктринације према јавности, али и према жртвама отмица 
које су се после „испирања мозга“ придружиле терористичким организа-
цијама. Савремени тероризам се манифестује терористичким актима који 
се најчешће реализују као: оружани напади на објекте и лица, подметање 
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и активирање експлозивних направа, изазивање пожара, употреба отрова, 
штетних гасова, хемијских или других опасних материја, отмица лица, во-
зила, 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.  

 За тероризам као појаву од пресудног значаја је ефекат изненађења, 
чак и када се терористички напади очекују, избор мете, времена, мјеста и на-
чина напада изненађују државу, домаћу и међународну јавност, чиме се ства-
ра неизвјесност, несигурност, паника и страх да је свако потенцијална жртва, 
што представља један од најважнијих циљева тероризма. Терористичким ак-
том се преноси извјесна порука, тј. прокламују се одређени циљеви и интере-
си и упозорава на посљедице у случају њиховог неиспуњења. „Одјек“ поруке 
је већи уколико је ријеч о „важној жртви“ као нпр. политичар, бизнисмен, 
функционер међународне организације, затим уколико је дјело извршено на 
локацији од нарочитог значаја, амбасада, зграда владе или међународне орга-
низације, пловило или ваздухоплов у међународном саобраћају, ако је теро-
ристички чин спектакуларнији итд. Међутим, терористички акт најчешће од-
ликује симболичност, тиме што се нападом на непосредне жртве симболизује 
напад на стварну мету политичког насиља, односно, државу. Тероризма не би 
ни било без очекиваних ефеката и реакција „менталне агресије“ продуко-
вањем 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, ре-
акција грађана који осуђују или подржавају државно руководство, реакција 
других држава и међународних субјеката итд. Осим наведеног, савремени те-
роризам одликују и систематичност. тј. циљно, планирано и организовано 
дјеловање, затим, неморалност и противзаконитост, економичност у пости-
зању циљева, разноврсност објеката напада итд. У теорији дефендологије се, 
као одреднице савременог тероризма, по којима се он разликује од тради-
ционалног, могу издвојити сљедеће карактеристике: глобалност, леталност 
(убити што више људи), знатно већа координисаност терориста и већи обим 
насиља, такође, бришу се класичне границе између тероризма и објављеног 
рата међу државама, употреба најразвијеније технологије и усмјереност ка 
уништавању тих технологија које по њима угрожава „свету традицију“. За 
разлику од „класичних“ (традиционалних, старомодних) терориста који су 
примарно заинтересовани да одузму што више невиних живота или да уда-
ре на симболе савремене демократске државе, „рационални/калкулишући“ 
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терористи теже да причине што већу економску штету и угрозе квалитет 
живота, настојећи да поштеде људске животе. Такав је, примјера ради, тзв. 
енергетски тероризам против националних и међународних економско-е-
нергетских система, који постаје „моћно економско и политичко оружје“.

Данас у свијету постоје поједине државе  које су покровитељи терори-
ста (спонзорисани тероризам) јер подстичу и помажу терористе у реализа-
цији њихових намјера, односно, иницирају и наручују терористичке акте, 
те, преко припадника својих војних и тајних служби, у њима непосредно 
учествују. Најчешће је ријеч о „тзв. идеолошкој, финансијској, војној (обу-
ка и наоружавање) и оперативној (обезбеђивање фалсификованих исправа 
и докумената, специјалног оружја, сигурних уточишта) подршци, иници-
рању терористичких напада и директном учествовању у терористичким 
акцијама. “Посебан вид државног тероризма је тероризам сурогат рата – 
агресије, који се примјењује у оквиру различитих концепата специјалног 
– неконвенционалног ратовања. 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 терористичке акте којима се узрокује смрт 
већег броја лица и огромна материјална штета је супер (мега) тероризам, 
односно постиндустријски тероризам. Био-тероризам може да се манифе-
стује као тзв. агротероризам чије су мете пољопривреда и извори хране, 
односно биљке и животиње које се користе у прехрамбене сврхе (зооцидни 
и фитоцидни облик), односно као геноцидни (против људи) и екоцидни 
тероризам (против животне средине).

Постмодерни (високотехнолошки) тероризам подразумијева злоупо-
требу савремених технологија у извођењу терористичких напада. Његов 
посебан вид је кибер (компјутерски) тероризам, односно извођење теро-
ристичких напада посредством савремених информационих технологија.
Један од специфичнијих видова је тзв. компромисни тероризам. У ужем 
смислу, ријеч је о обрачунавању страних служби безбједности са политич-
ким противницима који су нашли азил у другој држави, уз злоупотребу 
погодности дипломатских функција и гостопримства државне акредита-
ције. У ширем смислу, ријеч је о терористичком нападу који је организа-
ција или група усмјерила против једне државе, захтијевајући при том да им 
трећа држава (која није непосредно погођена терористичким актом) испу-
ни политичке захтјеве.  Специфичан је и феномен тзв. наркотероризма. У 
неправом значењу, то је финансирање тероризма профитом од трговине 
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наркотицима. У правом смислу, ријеч је о настојањима наркокартела (нар-
комафије) да стекну политичку моћ, због чега прибјегавају (непосредним 
или плаћеничким) терористичким актима не би ли се разрачунали са по-
стојећим режимом на власти на чије мјесто претендују. Нови је и вид тзв. 
зеленог тероризма, који предузимају формалне или неформалне друштвене 
групе које се залажу за права животиња, очување животне средине, шума, 
вода, ваздуха и слично. Веома је интересантна и област злоупотребе ин-
форматичке технологије у терористичке сврхе, односно посљедњих година 
постаје веома занимљива материја компјутерског тероризма, као својеврс-
не форме компјутерског криминалитета. Коришћење интернета од стране 
терориста може бити тројако: као оружје cyber terrorism, као начин кому-
никације међу активистима и као медиј за обраћање јавности.

На крају, само по себи се поставља питање какав се тероризам може оче-
кивати у будућности? Реално је очекивати да ће терористичке нападе пре-
тежно изводити појединци или мале групе наоружане простим аутоматским 
оружјем. Осим тога, реално је очекивати употребу малих бомби, конвенци-
оналних (војних) и из „кућне радиности“ (тзв. импровизованих). Сљедећи, 
виши ниво терористичких опасности долази од професионално обучених 
група опремљених конвенционалним наоружањем средње класе које кори-
сте „ауто-бомбе“ (путнички аутомобил или камион напуњен конвенцио-
налним експлозивом), пројектиле земља-ваздух и топлотно и инфра-црвено 
навођене пројектиле за напад на цивилне и војне ваздухоплове, ручне баца-
че ракета и слично оружје. Најзад, трећи ниво опасности долази од високо 
обучених група опремљених оружјем за масовно уништавање које би кори-
стиле нуклеарно, хемијско или биолошко оружје, прије „прљаве бомбе“ него 
војноформацијско оружје.13

4.5. Мигрантска криза

Један од најактуелнијих савремених изазова безбједности јесте мигрант-
ска криза узрокована миграцијским и избјегличким кретањима свјетског 
становништва усљед различитих фактора као што су сиромаштво, ратна 

13 Више о тероризму у: Вејновић, Д., Обреновић, П. (2019). Основи дефендологије. 
Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, 
безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања. 
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дејства, проблеми животне средине. Дакле, миграције су редовно резултат 
дјеловања различитих фактора. У научно-стручном дискурсу направљена 
је разлика између push и pull фактора. Push фактори су они фактори који 
утичу на људе да напусте њихову земљу, док су pull фактори ти који их при-
влаче ка земљи коју су одредили као своју дестинацију (Ђукић, 2021б). 

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 на-
претка и благостања, већ напротив – до економске неједнакости. Слободна 
трговина, и поред позитивних трендова, иницира и јача неке горуће про-
блеме у свијету као «разоран идеолошки пакет» који, уз кредите ММФ-а, 
Свјетске банке и активност мултинационалних компанија на свјетском тр-
жишту робе, услуга и капитала, ставља неразвијене земље и земље у развоју 
у готово колонијални положај. Иако су улагања у тзв. Трећи свијет значајно 
увећана, она нису допринијела бољем економском положају сиромашних 
земаља, неспособних да сопственим националним потенцијалима одгово-
ре на многе изазове. Унутрашње економске тешкоће, често прожете поли-
тичким кризама, довеле су становништво ових  земаља на границу физичке 
издржљивости; цијела друштва убрзано сиромаше, а државе банкротирају. 
Сиромаштво, о чему је већ било ријечи у претходним дијеловима ове књи-
ге, постало је глобални проблем, односно, оно је проблем како неразвије-
них, тако и богатих друштава. Поред сиромаштва као једног од веома зна-
чајног проблема са којима се суочава свјетско становништво, раст попу-
лације свјетског становништва у времену које долази постајаће све већи 
безбједносни проблем. Масовне миграције јављају се и због економског 
пропадања и деградације животне средине, културних, етничких, вјерских 
и политичких сукоба, нестабилности и ратова. Укратко, како каже Холист 
«хаос на периферији» покренуо је милионе сиромашних, обесправљених 
и угрожених да се покрену са вјековних огњишта у потрази за бољим и 
безбједнијим условима живота. Због пропадања националних економија и 
тешких социјалних услова милиони осиромашених људи крећу се из једног 
краја свијета у други у потрази за бољим условима живота као што су: из-
вори хране, запослење, боља здравствена заштита, те већа заштита, одбра-
на и безбједност (Вејновић и Обреновић, 2019).

 Политички стабилне и економски развијене земље, у којима су демо-
графске транзиције завршене или се налазе у фази стабилизације, изложе-
не су почетком XXI вијека приливу миграната из неразвијених и земаља 
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у развоју. Ријеке необразованих, сиромашних и социјално обесправљених 
и угрожених миграната нарушавају демографску структуру у тим земља-
ма, доносећи укоријењене начине понашања, сопствени етнички колорит и 
вјерске обичаје. У додиру са традиционалним вриједностима и обрасцима 
понашања домицилног становништва, мигранти, и поред напора да се при-
лагоде другачијим друштвеним условима, доживљавају многе непријатно-
сти (проблем запослења, здравственог осигурања и становања), тако да се 
нерадо интегришу са локалним становништвом. Такво понашање миграна-
та доводи до тога да се код домаћег становништва јавља страх од губљења 
контроле над постојећим вриједностима, националним ресурсима и соп-
ственим културним и националним идентитетом, страх и од страних људи 
и страних начина живота, вјерских норми и културних навика, страх да ће 
придошлице извршити најезду на имовину, образовни систем и социјалне 
бенефиције у власништву домородаца, које углавном они и плаћају. Ово 
може узроковати различите тензије између домаћег становништва и ми-
граната (социјалне, етничке и вјерске). 

Убрзани раст становништва у сиромашним земљама води и претјераној 
експлоатацији природних ресурса (обрадивог земљишта, шума и др), што 
отежава економски развој и убрзава деградацију животне средине. Такође, 
из истих разлога долази и до појаве загађења, заразних болести и микро-
организама, који нарушавају здравље становништва. Раст становништва 
може да надвлада и капацитете слабих или подијељених владајућих ре-
жима у напорима да задовоље основне потребе становништва, што може 
довести до пропасти држава или до сукоба међу постојећим групама. На 
крају, изгледни су и нови међудржавни сукоби због настојања угрожених 
земаља да насилним путем покушају обезбиједити виталне ресурсе за своје 
становништво. Сукоби могу избити и када државе ниске стопе раста ста-
новништва и оптерећене мигрантима, покушају увести оштре мјере (риго-
розна контроле прилива и протјеривање) према мигрантима из сусједних 
земаља у којима је стопа раста висока (Вејновић и Обреновић, 2017).

Поред економских миграција, у свијету је уочен и тренд насилних ми-
грација као посљедица «несташице животне средине»  и распада поједи-
них земаља, или унутрашњих сукоба у њима. Деградација животне среди-
не 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. Наиме, покушаји дефини-
сања еколошких избјеглица праћени су различитим тешкоћама, прије свега 
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у смислу одвајања добровољних од недобровољних миграција и „мјерења“ 
интензитета утицаја различитих фактора на миграције (да ли су пресудан 
утицај имали еколошки или нпр. економски фактори) - (Ђукић, 2021б). 
Важно је напоменути да људима измјештеним или расељеним усљед еко-
лошких проблема Уједињене нације и међународна заједница нерадо 
додјељују званични статус избјеглица. То се објашњава великим бројем из-
бјеглица које бјеже од насиља, а једноставно говорећи, нема ни довољно 
средстава која би омогућила свијету да се бори за сада такозваним „нелеги-
тимним“ избјеглицама.

4.6. Еколошка деградација и природне катастрофе

Поред расправа о угрожавању заштите, одбране и безбједности (де-
фендологије) непосредним дјеловањем човјека, учестале су и дискусије о 
проблемима везаним за нарушавање животне средине, без обзира да ли их 
узрокују људи или су посљедица независних природних сила. Ипак, људске 
активности су по својим посљедицама толико продорне и дубоке да утичу 
на Земљу на глобалним 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. 

У савременој литератури, као најважнији еколошки хазарди у XXI вије-
ку наводе се: нестајање биодиверзитета, нестајање природних станишта и 
резервата, глобално загријавање, оштећење озонског омотача, загађење ат-
мосфере, ерозија површинског слоја земљишта, загађење вода, сјеча шум-
ског материјала, издизање нивоа мора итд. Евидентно је и то да су садр-
жаји ових импликација различити у диферентним природним условима и 
временским одредницама, да у неким случајевима остављају директан, а у 
неким индиректан утицај, да могу дјеловати на друштвену сферу живота, 
да су неки у одређеним временским периодима претендентни у односу на 
друге. Ипак, заједничка карактеристика им је и да негативно утичу на жива 
бића на планети (Вејновић и Симић, 2014). 

Природне катастрофе су одувијек представљале опасност за људе и 
њихова материјална добра, као и друге вриједности. У историји је забиље-
жен велики број елементарних непогода, под којима се подразумијевају: 
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земљотреси, поплаве, клизања терена, ерупције вулкана, пожари, разорни 
вјетрови, олује, падавине и сличне непогоде. Многе од њих су проузроко-
вале велики број људскух жртава, огромна разарања објеката, пустошења 
природних намирница и доношење заразних и других оболења људима и 
животињама. Треба разликовати природне и елементарне непогоде. Под 
елементарним непогодама подразумијевамо земљотресе, ерупције вулкана, 
олује, олујне падавине, вјетрове, поплаве, суше, јаке мразеве, велике пада-
вине, град, лед, смрзавања, лавине, одроњавања земљишта и друге непогоде 
које могу угрозити и угрожавале су људе и материјална добра. Под елемен-
тарним непогодама могу се сматрати и несреће проузроковане великим по-
жаром, експлозије запаљивих и експлозивних материја, рушење брана на 
водама тј. акумулационим језерима и централама, радиоактивна зрачења, 
већа количина загађеног ваздуха и воде, велики техничко-технолошки ак-
циденти, нуклеарни акциденти, цурење и проливање веће количине гаса и 
других запаљивих материја које представљају опасност по здравље и живо-
те живих бића. Под природним непогодама сматрају се све непогоде наста-
ле природним законима, а које човјек не може спријечити, зауставити ни 
прекинути. Међутим, човјек путем вјештачких опасних активности може 
допринијети појави елементарних непогода које могу нанијети огромне 
жртве и материјалне штете. Елементарне и/или природне непогоде, сва-
ка на свој начин, представљају опасност по живи свијет и у свакој од њих 
настају посљедице по људске животе уз уништавање природних и других 
вриједности (Пејановић и др., 2018).

Када говоримо о еколошкој деградацији и природним катастрофама, 
климатске промјене су најактуелнија тема. Термин „климатске промје-
не“ врло често се замјењује са појмом „глобално загријевање“. Америч-
ка агенција за заштиту животне средине наводи да климатске промјене 
представљају значајне промјене климатских услова, као што су темпера-
тура, падавине или вјетрови који трају деценију или дуже, а могу настати 
као резултат: природних процеса у оквиру климатског система (промје-
на у циркулацији океана), промјенама у интензитету Сунчевог зрачења 
или пак људских активности који утичу на састав атмосфере (кроз саго-
ријевање фосилних горива) и површи Земље (обешумљавање, урбаниза-
ција, дезертификација). Глобално загријевање често означава повећање 
температуре тропосфере и самим тим допринос промјенама у глобалним 
климатским обрасцима, а настаје усљед повећања емисије такозваних 
гасова стаклене баште, углавном угљен-диоксида и метана. Сматра се да 
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ће климатске промјене имати дубоке импликације на квалитет живота 
милиона људи широм планете. Климатске промјене показују први пут у 
историји да људска врста има значајан утицај на глобалну животну сре-
дину и представљају свједочанство нашег иновационог капацитета, али 
и могућих посљедица наше генијалности. Пети извјештај Међународног 
панела о климатским промјенама предвиђа изразите климатске промјене 
које ће, до краја XXI вијека, погодити планету. Са вјероватноћом већом 
од 66%, научници у овом извјештаjу тврде да већина климатских модела 
показуjе како ће раст температуре бити већи за чак 2 степена Целзиjуса до 
краjа 2100. године, а вјероватно постоје и гори сценариjи. Раст нивоа мора 
коjи се наjвјероватниjе може очекивати креће се између jедног и два ме-
тра до краjа вијека. Ситуациjа jе таква да је раст нивоа мора сада пријетња 
за 136 великих приморских градова у којима живи 40 милиона људи (Ђу-
кић, 2021б). Климатске промијене могу имати непожељне импликације за 
заштиту, одбрану и безбједност кроз ефект расположивости ресурса нео-
пходних за одрживо стање живота. Оскудица се дефинише као низак per 
capita приступ ресурсима. Када говоримо о оскудици ресурса, то се одно-
си на низак приступ по глави становника обновљивим изворима, као што 
је, на примјер, свјежа вода. Један од највише цитираних научника у овој 
области Томас Хомер-Диксон, истиче да постоји оскудица ресурса која је: 
изазвана снабдијевањем (усљед деградације животне средине, нпр. еро-
зије земљишта), б) индукована потребама (усљед пораста броја станов-
ништва; в) структурална (усљед неједнаке расподјеле ресурса). Еколошки 
утицај климатских промјена веома би варирао у различитим регионима 
свијета. Сјеверна Европа на примјер, вјероватно би имала користи од по-
већања температуре, што би довело до повећања приноса усијева, убр-
зања раста шума, смањења употребе енергије за гријање, као и смањења 
броја смртних случајева усљед смрзавања. Већи дио свијета, укључујући 
најгушће насељене регионе, суочавао би се са будућношћу која није нима-
ло ружичаста. 

Многе научне студије указују на чињеницу да би климатске промијене 
могле угрозити људску безбједност, утичући на фреквенцију и интензитет 
тропских олуја, поплава, одрона земљишта и пожара, мијењајући образац 
падавина у многим дијеловима свијета. Као посљедица све већег и драма-
тичнијег утицаја на животну средину, у свијету је данас, повећан  број при-
родних катастрофа које погађају све дијелове свијета без обзира на њихову 
економску моћ. 
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4.7. Пандемијска инфлуенца

Појава и настанак заразних болести као пандемија, дешавали су се на 
нашим просторима и у средњем вијеку, када су владале разне заразне бо-
лести (као нпр. куга), а биле су једна од највећих опасности и пријетњи по 
становништво и животињски свијет тог времена. Од тих опаких болести 
и њихових посљедица нестајала су цијела села са становништвом у цјели-
ни. Заразне болести у одређеним периодима и просторима се појављују и 
представљају пријетњу усљед различитих узрочника, као што су: лоши хи-
гијенски услови, слаба и неквалитетна исхрана, коришћење нехигијенске и 
загађене воде за пиће и исхрану, велике количине отпада у околини, појаве 
елементарних непогода, обољење животиња и коришћење зараженог меса 
и млијечних производа и слично. Све наведено доприноси поремећају и 
загађењу животне средине усљед чега долази до зараза и настанка зараз-
них болести код живих бића. Појава заразних болести најчешће се дешава 
у ратним временским периодима и подручјима, кад су погоршани животни 
услови у исхрани и одржавању хигијене како код људи тако и у њиховој 
околини, као и настанку економских криза и неимаштине (Пејановић и др., 
2018).

Инфлуенца (грип) је најдуже и највише изучавана заразна болест. То је 
вирусно обољење великог епидемијског и пандемијксог потенцијала. Док 
је медицинска наука, већим дијелом, под контролу ставила остале заразне 
болести, инфлуенца је задржла своја епидемијска и пандемијска обиљежја. 
Познато нам је да се епидемије обичне грипе јављају сезонски, тј. сваке го-
дине (с прољећа и почетком зиме). Међутим, нови подтипови вируса уз-
рокују пандемије. Наиме, инфлуенца се ријетко, али у одређеним времен-
ским интервалима (10-40 година), појављује у пандемијском облику. Прва 
пандемија описана је 1580. године, када се епидемија инфлуенце из Европе 
проширила у Африку и Азију. Од тада па до данас забиљежено је преко 30 
пандемија, од чега су се три појавиле у ХХ вијеку:  1918. године - шпанска 
инфлуенца са око 40-50 милиона умрлих; 1957. године – азијскаса око 2 ми-
лиона умрлих и 1968. године - хонгконшка са око милион умрлих.14

14  План приправности и контроле пандемијске инфлуенце у Босни и Херцеговини 
(2009), усвојен од стране Савјета министара Босне и Херцеговине 2009. године.  Циљ овог 
документа је припрема за појаву пандемијске инфлуенце независно о томе који сој вируса 
изазива инфлуенцу. Високопатогени вирус птичје инфлуенце H5N1 и вирус нове (свињске) 
грипе (H1N1) су само неки од могућих узрочника пандемијске инфлуенце. Референце у 
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Историјско искуство које је кулминирало пандемијом коронавируса 
нас је научило да пандемија инфлуенце представља глобалну безбједносну 
пријетњу са катастрофалним посљедицама, што значи да се свака земља 
мора припремити планирањем одговора на тај константни пандемијски 
ризик. За разлику од неких историјских случајева, савремени услови жи-
вота, брзо кретање људи и планетарни саобраћај омогућавају да се свака 
заразна болест много брже шири и преноси са једног на други крај свије-
та. Дакле, дефинитивно је ријеч о пријетњи које има примарно безбјед-
носни предзнак, и то није само питање националне и/или регионалне, већ 
и међународне безбједности. Одговор мора бити заснован на савременим 
научним сазнањима (медицине, биологије, студија безбједности, кризног 
менаџмента) осигурати интегрисани, мултисекторски приступ и укључити 
спремност на сарадњу свих кључних актера.

Пандемија узрокује друштвени поремаћај, у шта смо се и сами могли 
увјерити. Она угрожава и политичку и економску стабилност државе. Ако 
држава не може да обезбиједи основни ниво здравствене заштите за врије-
ме пандемије, повјерење становништва у државу се смањује, а постојеће 
социјалне неједнакости се продубљују. У таквим условима, постоји опас-
ност од јавних нереда и других облика испољавања незадовољства грађана. 
Даље, економске посљедице пандемија су огромне. Држава је принуђена 
да већи дио бруто националног дохотка троши на здравље, инвестиције се 
смањују, а процес производње готово стаје због одсуства радника с посла. 
На макроекономском нивоу, релативно богати постају сиромашни, а сиро-
машни постају још сиромашнији, уз смањење способности држава да га-
рантују безбједност и благостање (Макинис, 2012).

Сву озбиљност зла у виду пандемијске инфлуенце показала је пандемија 
коронавируса. Изолација, полицијски час, социјална дистанца, (не)ношење 
маски... све то је постало сурова реалност и „нова нормалност“. (Анти)вак-
цинација и теорије завјере заокупљају јавни простор, али су и неизоста-
ван сегмент приватних разговора „обичних људи“. Поред изазова које је 
пандемија поставила пред епидемиологију, пулмологију, микробиологију, 
међународну економију и многе друге дициплине, она је запријетила да, 
први пут након хладноратовског финиша, озбиљније измијени безбједнос-
ну парадигму. Наиме, пандемија има потенцијал да додатно афирмише и 

документу одражавају стање тренутне глобалне приправности за пандемију потенцијално 
узроковану овим вирусима.
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нагласи потребу за темељним изучавањем једног релативно младог сектора 
безбједности, а то је здравствена безбједност. На тај начин бисмо добили 
коначан одговор на питање до које се мјере може ићи са ограничавањем 
права и слобода грађана у ванредној ситуацији изазваној здравственим 
безбједносним ризиком. У супротном, свака нова криза тог типа у свијету 
захтијеваће доношење ad hoc одлука које често могу бити погрешне.
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5. ПОЛИЦИЈСКА ДЕОНТОЛОГИЈА

О полицијској деонтологији, науци о полицијским дужностима (по-
словима), било је ријечи у првој тематској цјелини под називом „научно 
утемељење“. На овом мјесту, рећи ћемо нешто више о појму полиције, ње-
ним општим дужностима, те оним полицијским дјелатностима које су од 
највећег значаја за безбједност заједнице.

Полиција је посебно организована државна служба или „посебан под-
систем државне управе чија је основна функција заштита јавног реда и 
поретка“,  тј. извршавање послова који се односе на безбједност државе 
и њених грађана. Према схватању професора Субошића (2017), полиција 
представља функцију која је повјерена одређеним члановима заједнице, да 
у њено име спречавају и сузбијају кршења правила која су доминирајућа у 
заједници и да под одређеним условима то чине употребом средстава при-
нуде. Полиција доприноси остваривању све три правне функције државе 
– управне, судске и законодавне, као и њене социјалне („неауторитатив-
не“) функције. Одговорна је за јавну безбједност. Јавна безбједност је, како 
смо већ рекли, интегрални дио система безбједности и истовремено његов 
најконкретнији и најпрактичнији дио. Послови јавне безбједности су „ви-
дљивији“ од свих осталих безбједносних послова и задатака, подразумије-
вају најнепосреднији контакт полиције са грађанима, а од квалитета њихо-
вог обављања зависи и квалитет живота грађана. Управо је из тог разлога 
полиција апострофирана као сервис грађана који им пружа безбједносне 
услуге. Да би полиција могла да обавља послове из своје надлежности, др-
жава ју је снабдјела овлашћењима за примјену мјера принуде, што је и ос-
новни елемент препознатљивости полицијске функције (Ђукић, 2020).

5.1. Функција полиције (полицијска функција)

Под појмом фунцкије, у организационом смилсу, подразумијева се 
скуп свих послова који се обављају с истим циљем. Функција полиције 
може се дефинисати на различите начине, али се њена суштина састоји у 
обављању послова јавне безбједности и примјени полицијских овлаштења, 
а у циљу заштите јавног реда и поретка. Одржавање јавног реда и поретка 
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подразумијева „активну позицију спровођења адекватних мјера путем 
којих се стварају услови за његово очување и функционисање“ (Кунић, 
2008:58). Функција полиције, једноставно речено, не предстваља ништа 
друго него обављање полицијских послова у пракси. Као што ни управу не 
можемо одредити само као једну од функција државне власти коју чине по-
слови ауторитативног карактера, тако ни полицијску функцију не можемо 
означити само као државно-ауторитативну активност, већ морамо истаћи 
њен веома значајан социјално-услужни сегмент. Тај сегмент полицијске 
функције дошао је до изражаја процватом правне државе и, у новије врије-
ме, имплементацијом савремених концепата полицијске дјелатности какав 
је, примјера ради, рад полиције у заједници. Дакле, ради се о комбинацији 
елемената ауторитативне и неауторитативне активности полиције. Тако, 
под функцијом полиције подразумијевамо скуп послова и задатака који су 
под окриљем различитих правних режима и које полиција обавља у једној 
држави у складу са законским и подзаконским позитивноправним пропи-
сима. Посматрано са аспекта полицијске деонтологије, функција полиције 
има три димензије: правну, тактичку и етичку.

Правни аспект полицијске функције јесте најзначајнији, а могло би се 
рећи и да право представља главно обиљежје полицијске функције. Ово се 
може тврдити на основу чињенице да полиција у свом раду строго поштује 
начело законитости, тј. понаша се у складу за позитивним правом. Према 
овом обиљежју, „сва важна питања у вези са полицијском функцијом и ње-
ним вршењем имају, не само друштвени и политички, већ и свој правни 
израз“ (Шетка, 2017, 319-320). Значи, позитивним правним прописима се 
детаљно уређују садржина полицијске функције, односно уређују се над-
лежност, дјелокруг, основи организације и руковођења у полицији, поли-
цијски и други унутрашњи послови из њене надлежности, полицијска ов-
лашћења, дужности и права из радних односа полицијских службеника, 
полицијска и стручна обука, контрола и јавност рада полиције и друга пи-
тања. Отуда се може рећи да нема ниједног питања у вези са полицијском 
функцијом и њеним остваривањем које није на одређени начин регулисано 
правом, односно које нема правни карактер (Милосављевић, 1997). Оства-
ривањем својих функција полиција доприноси и остваривању различи-
тих правних функција државе – извршне (управне), судске и законодавне. 
Остваривањем управне функције полиција доприноси спровођењу изврш-
не, тј. управне функције државе (нпр. примјена Закона о општем управ-
ном поступку). Остваривањем кривичне и прекршајне функције полиција 
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доприноси спровођењу судске функције државе (примјена материјалног 
и процесног кривичног законодавства, те Закона о прекршајима), док вр-
шењем нормативне функције полиција доприноси спровођењу законодав-
не функције државе.

Други аспект полицијске функције је тактичког карактера. Наиме, сви 
полицијски послови, осим што произилазе из закона и других правних ака-
та, морају бити обављани у складу са одређеним тактичким принципима 
и правилима. Треба додати и то да неправилно поступање може, у вели-
ком броју случајева, истовремено значити и незаконито поступање. Дакле, 
полицијска тактика пружа специјалистичко-стручна знања о полицији и 
спознају о врстама и специфичностима послова и ситуација у којима поли-
цијски службеник, осим законитог поступања, мора примијенити управо 
тактичка правила примјерена датој ситуацији (Амиџић и Ћибић, 2011).

Ништа мање није битна и етичка димензија полицијске функције. По-
ред законитог и тактички правилног поступања, полицијски службеник, у 
свакој ситуацији мора да се придржава норми полицијске етике. Наиме, у 
свим полицијским системима постоје етички кодекси који садрже правила 
морално-етичког карактера, у складу с којим полицијски службеник мора 
да се понаша. Та правила, поред општих етичких и културних принципа ка-
рактеристичних за човјечанство, садрже стандарде, обичајна и друга пра-
вила својствена за амбијент у ком конкретна полицијска служба дјелује. 
Прије ступања на дужност, полицијски службеници обично потписују 
изјаву којом потврђују да су се упознали са садржајем етичког кодекса. 

Рашчлањивањем полицијских послова по областима, те имајући у 
виду у којој области се примјењују ти послови и који се циљеви остварују 
извршавањем тих послова, може се говорити о сљедећим полицијским 
функцијама: 
•	 социјално-услужној (формална и неформална социјална контрола, раз-

вијање позитивних релација са грађанима,  пружање помоћи грађанима 
и сл.);

•	 управној (извршавање властитих одлука и одлука других органа упра-
ве, послови који се односе на тзв. грађанска стања);

•	 кривичној (активности у преткривичном поступку, истраге кривичних 
дјела – предузимање радњи доказивања);

•	 прекршајној (спречавање прекршаја, евидентирање прекршаја, иден-
тификовање учинилаца прекршаја, њихово проналажење и привођење 
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надлежним органима, прикупљање доказа о почињеном прекршају, по-
кретање прекршајног поступка, појављивање на усменом претресу у 
функцији „тужиоца“, кажњавање за одређене прекршаје);

•	 нормативној (примјена права и стварање права, односно подзаконских 
аката из домена полицијског права);

•	 образовној (скуп послова којима запослени у полицији стичу 
знања, вјештине и навике потребне за обављање послова на које су 
распоређени);

•	 одбрамбеној (изузетно, у условима ванредног или ратног стања, поли-
ција пружа помоћ војсци у обављању послова и задатака из домена вој-
не безбједности) и

•	 заштитно-безбједносној функцији полиције (синтеза свих побројаних 
фунцкија, односно синтеза свих полицијских послова који се обављају с 
циљем што бољег објективног стања заштићености виталних и осталих 
штићених вриједности људи и институција)  – (Субошић, 2017; Шетка, 
2017). 
Неки аутори говоре и о политичкој функцији полиције. Оне захтије-

вају различито фактичко поступање (мјере и радње), као и различито 
правно поступање (примјену права) – (Иветић и Миладиновић, 2013:43). 
Полицијске функције, у правилу, остварују се у различитим поступцима 
(управном, кривичном, прекршајном). Не треба заборавити ни чињеницу 
да држава остварује и социјалне циљеве друштва, па тој њеној функцији 
одговара социјална функција полиције.

5.2. Основни послови полиције

Као што смо видјели, да би све фунцкије полиције могле бити оства-
риване, потребно их је рашчланити на послове полиције. Свака функција 
садржи одређену групу сродних полицијских послова. Примјера ради, у 
сврху остваривања кривичне функције, полиција обавља послове спре-
чавања кривичних дјела, откривања кривичних дјела, гоњења учинилаца, 
обезбјеђења трагова и предмета кривичних дјела и др. У сврху остваривања 
прекршајне функције, полиција контролише и регулише саобраћај на пу-
тевима, одржава јавни ред и мир и др. Опус полицијских послова у свакој 
земљи дефинисан је једним или више законксих прописа, у зависности од 
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организације државе и њеног полицијског система. Можемо рећи да се ос-
новни послови полиције у демократском друштву односе на:
- заштиту живота и личне безбједности људи; 
- заштиту људских права и слобода; 
- заштиту свих облика својине; 
- спречавање вршења кривичних дјела и прекршаја; 
- откривање кривичних дјела и прекршаја; 
- проналажење, лишење слободе и предају извршилаца кривичних дјела 

и прекршаја надлежним органима; 
- одржавање јавног реда и мира; 
- заштиту личности и објеката који се посебно обезбјеђују;
- идентификацију лица, предмета и трагова криминалистичко-технич-

ким методама; 
- криминалистичко-техничка и форензичка вјештачења предмета и 

трагова; 
- безбједност и контролу саобраћаја на путевима и безбједност у другим 

областима саобраћаја; 
- пружање помоћи ради отклањања посљедица којима се угрожава без-

бједност лица или имовине у већем обиму; 
- пружање помоћи другим органима (асистенције); 
- право на јавно окупљање грађана у складу са законом; 
- контролу промета експлозивних материја и запаљивих течности и 

гасова;
- заштиту од пожара;
- контролу превоза опасних материја и контролу кретања наоружања и 

војне опреме.

Наравно, овим се не исцрпљује богата листа полицијских послова. Уз-
гред речено, ово су они послови полиције које називамо оперативно-струч-
ним пословима. Поред оперативно-стручних послова, постоје и тзв. оста-
ли унутрашњи послови (послови системске подршке - логистика), а без 
којих не би могла бити оставрена полицијска функција у цјелини. Ријеч 
је о управно-правним; аналитичким; информационо-комуникационим; 
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материјално-финансијским и имовинским пословима; пословима поли-
цијске обуке, стручног оспособљавања и усавршавања; пословима који се 
односе на агенције за обезбјеђење лица и имовине и приватну детективску 
дјелатност, те пословима који се односе на израду законских и подзакон-
ских аката из области унутрашњих послова.

5.2.1. Основне дужности полиције – спречавање, откривање и  
                   расвјетљавање кривичних дјела

Спречавање и откривање кривичних дјела је област која је традицио-
нално у надлежности полицијских органа. Опште је познато да је број рје-
шених кривичних дјела несразмјеран са бројем стварно почињених кри-
вичних дјела, односно да постоји тзв. тамна бројка криминалитета. Ефи-
касно спречавање и откривање кривичних дјела у критичној мјери зависи 
од постојећих нивоа и квалитета сарадње између полиције и заједнице у 
којој она ради, а већ смо констатовали да је то исто толико и приватна ко-
лико и јавна одговорност. Сви субјекти у заједници треба да удруже снаге 
да би резултати напора на спречавању и откривању кривичних дјела били 
бољи (Вејновић, 2006). 

Спречавање и откривање кривичних дјела је континуиран процес који 
се састоји из превентивних активности полиције (позорничко-патролна 
дјелатност, рад полиције у заједници), криминалистичко-обавјештајног 
циклуса (прикупљање информација), обавјештавања тужиоца о основама 
сумње да је почињено кривично дјело, спровођења радњи доказивања, под-
ношења извјештаја о почињеном кривичном дјелу и учиниоцу те, на крају, 
лишења слободе осумњичених лица и њихове предаје надлежном тужиоцу.

Личност осумњиченог и његова права се морају поштовати у пуној мје-
ри. Свако ко је осумњичен за кривично дјело сматраће се невиним док се 
његова кривица не докаже. У поступку утврђивања кривичне одговорности 
свако треба да има право на правично и јавно суђење пред компетентним, 
независним и непристрасним судом основаним по закону. Морају се по-
штовати минималне гаранције које обезбјеђују право на правично суђење. 
Ове гаранције, између осталог, обухватају права:

- на хитно обавјештавање о оптужбама;
- на обавјештавање члана породице или неке друге особе;
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- на одговарајуће могућности за припрему одбране;
- на извођење пред суд без непотребног одлагања;
- на самосталну одбрану или на бесплатну правну помоћ за то;
- на позивање и испитивање свједока;
- на бесплатну помоћ тумача;
- на право да не свједочи против себе нити да призна кривицу.
Нико не може бити изложен самовољном мијешању у сопствену при-

ватност, породицу, дом или преписку, нити на незаконите нападе на част и 
репутацију. Свако има право на законску заштиту од таквог мијешања или 
напада.

Питања повјерљиве природе у посједу полиције морају остати у том до-
мену, осим уколико извршавање дужности или потребе правде стриктно не 
захтјевају другачији приступ. Припадници полиције морају бити свјесни 
етичких импликација у вези са спречавањем и отркивањем кривичних дје-
ла и поштовати их. Посебно осјетљиву групу чине малољетни делинквенти. 
Малољетници су рањиви на занемаривање, злоупотребу и експлоатацију. 
Кривично - правне мјере према малољетницима немају за сврху кажња-
вање малољетника, већ њихову реинтеграцију у заједницу. Спречавање ма-
лољетничког   преступништва је заједничка одговорност јавних и приват-
них установа и лица. Свуда гдје је то могуће, примјена незатворских мјера 
пожељна је у рјешавању случајева малољетничког криминала.

Прикупљање доказа за откривање кривичних дјела захтјева специјална 
знања и вјештине, а врло често и софистицарана техничка средства. Ис-
питивање осумњичених и саслушање свједока подложно је специфичним 
правилима и захтјева солидну припрему. Посебне истражне радње као што 
су надзор и техничко снимање телекомуникација, коришћење информато-
ра или прикривених истражитеља представљају мјере у изузетним околно-
стима. Основни захтјеви за те мјере су стриктна правила, праћење и кон-
трола. Незаконито прислушкивање и праћење, нестанци људи и ванзакон-
ска погубљења одлика су веома озбиљних злочина и повреда људских пра-
ва које чине органи државе. Они захтјевају хитну, детаљну и непристрасну 
истрагу. Жртве кривичних дјела и злоупотребе овлашћења имају право на 
заштиту и надокнаду. Органи полиције који долазе у контакт са жртвама 
морају проћи кроз додатну обуку како би се адекватно припремили за те 
одговорне дужности. Полиција и други органи у примјени права морају 
разрадити правила и поступке за третман жртава (Вејновић, 2006).
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5.2.2. Основне дужности полиције – одржавање јавног реда

Јавни ред (и мир) јесте услов нормалног живота. Према законским де-
финицијама, јавни ред и мир се одређује као усклађено стање међусобних 
односа грађана настало њиховим понашањем на јавном мјесту и дјело-
вањем органа и служби у јавном животу, ради обезбјеђивања једнаких ус-
лова за остваривање права грађана на личну безбједност, мир и спокојство, 
приватни живот, слободу кретања, заштиту људског достојанства и права 
малољетника и других лица. То је константа успостављених друштвених 
односа у којима влада ред, мир, хармонија и општа дисциплина грађана. 
Ово су јако широке дефиниције и може се рећи да је, приликом њиховог 
конципирања, у обзир узет појам (јавне) безбједности у широком смислу. 

Просперитет, стабилност и безбједност одређене државе у великој мје-
ри зависе од способности њене полиције да примијени државне законе и 
ефикасно одржава јавни ред. Од тога зависи нормалност живота, нормално 
функционисање јавних служби и могућност да грађани, под једнаким усло-
вима, остваривају своја права и уживају све слободе. Полиција је, управо, 
најодговорнија за јавни ред (и мир). Полицијска контрола над важним до-
гађајима, као што су нпр. скупови, демонстрације, спортске приредбе и сл., 
захтијева више него што је (само)разумјевање правних одговорности учес-
ника у тим догађајима. У исто вријеме, то захтијева и разумијевање права, 
слобода и обавеза, у оквиру закона, оних људи који у томе не учествују. 
Омогућавање једном скупу људи да се користи својим законским правима 
и слободама без угрожавања права других, уз истовремено обезбјеђивање 
да закон поштују све стране, јесте у ствари оно што се може заједничким 
именом назвати одржавање јавног реда. (Вејновић, 2006). Одржавање јав-
ног реда представља много сложенији задатак у специфичним ситуацијама 
као што су ванредно стање, стање непосредне ратне опасности или ратно 
стање.

Свако има право на слободу мишљења и изражавања, право на мир-
но окупљање и удруживање, у складу са законом. У вези с тим, ефикасна 
контрола масе од стране полиције захтијева знање, вјештину и детаљну 
припрему. Код незаконитих, али ненасилних скупова, полиција мора да 
избјегава употребу силе или, када то није могуће, мора ограничити њено 
коришћење на апсолутно потребан минимум. При сузбијању насилних 
скупова, ватрено оружје се може користити само када су мање опасна 
средства неефикасна и када постоји непосредна опасност по живот или 
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озбиљно повређивање тјелесног интегритета. Пуцање у насилну масу није 
никад легитиман нити прихватљив метод за сузбијање те масе. У случају 
унутрашњих немира и политичке нестабилности, полиција мора поштова-
ти минимум стандарда човјечности. Код успостављања нарушеног јавног 
реда и мира, поступање полиције мора да буде засновано на закону, такти-
ка поступања мора да буде као из уџбеника, а поштовање етичких норми 
је conditio sine qua non.У том смислу, обука полицијских службеника је из-
узетно важна. Недовољно обучена полицијска јединица која стоји испред 
масе незадовољних људи представља већу опасност од ње саме.

У случајевима јавних ванредних стања или стања непосредне ратне 
опасности, када је угрожена национална безбједност, могу се, у оном обиму 
у којем то изричито захтијева ситуација, предузимати неке мјере којима се 
суспендују неке грађанске слободе (право на јавно окупљање током пан-
демије). Ванредно стање мора бити званично проглашено. Сврха тога је да 
се обавијести јавност, грађани се упозоравају да измијене своје уобичајене 
начине понашања, а државним органима (полицији) налаже се поступање 
по унапријед припремљеним плановима. Међутим, и у таквим ситуација-
ма, морају се поштовати неотуђива људска права. Међународним пактом 
о грађанским и политичким правима (члан 4) одређује се извјестан број 
неотуђивих права. Право на живот, забрана мучења, понижавајућег или 
нехуманог поступања и забрана ретроактивне примјене кривичног закона, 
заједно са неким другим правима, морају се у сваком тренутку поштовати.

Када је ријеч о ратном стању, послови одржавања јавог реда повјеравају 
се оружаним снагам – војсци. Припадници полиције се, у начелу, сматрају 
цивилним лицима, осим уколико их њихова влада не укључи у оружане 
снаге и не обавијести друге стране учеснице у сукобу да је то учинила. У 
том случају и полиција мора поштовати и норме ратног права, односно 
правила која се тичу метода и начина ратовања. То је тзв. женевско право. 
Све четири Женевске конвенције из 1949. године и Први допунски прото-
кол из 1977. године односе се на међународне оружане сукобе. Заједнички 
члан 3 набраја  одређена  дјела која  су увијек забрањена. Она обухватају 
насиље над животом, узимање талаца, угрожавање личног достојанства и 
ванзаконита кажњавања и погубљења. У међународним оружаним сукоби-
ма прави се значајна разлика између цивила и лица која имају статус борца. 
Лица са статусом борца имају право да учествују у непријатељствима, имају 
право да буду сматрана ратним заробљеницима када их зароби непријатељ, 
морају поштовати међународно ратно право. Принудни и недобровољни 
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нестанци и убиства без судских одлука представљају грубе повреде људ-
ских права. Сви ови случајеви се морају хитно, детаљно и непристрасно 
испитати. Њихово ефикасно спречавање је од прворазредног значаја (Веј-
новић, 2006).

5.3. Основна полицијска овлашћења

Полиција не може ефикасно обављати оперативно-стручне послове из 
свог дјелокруга и надлежности без одговарајућег алата, а тај алат су по-
лицијска овлашћења. Примјера ради, спречавање, откривање и расвјетља-
вање кривичних дјела не би било могуће без могућности полиције да врши 
надзор и снимање на јавним мјестима, позива лица и обавља разговор или 
да прикупља потребна обавјештења. Не може се очекивати да полиција 
ефикасно одржава јавни ред и мир, ако на располагању нема овлашћење да 
некога легитимише или да употријеби силу. Полицијска овлашћења су ди-
ференцирајућа карактеристика полиције у односу на друге државне органе. 
Њиховом примјеном полиција је у могућности да ефикасно остварује све 
своје функције. Под полицијским овлашћењима се подразумијева „право (а 
у одређеним случајевима и дужност) полицијског службеника да, у случаје-
вима предвиђеним законом и на начин прописан законом и подзаконским 
актом, према физичким и правним лицима предузме одређене радње и 
мјере којима се обезбјеђује извршавање закона из надлежности полиције“ 
(Миладиновић, 2020,15). 

У евроконтиненталном правном систему полицијска овлашћења се, без 
изузетка, стриктно утврђују законом. Ради се о законима из домена поли-
цијског и кривичног права. Изворна и класична полицијска овлашћења 
су, у мањој или већој мјери, својствена свим или већини полицијских си-
стема у свијету. Ријеч је, између осталог, о: давању упозорења и издавању 
наређења, легитимисању, прикупљању обавјештења, позивању, привођењу 
и спровођењу лица, потрази за лицима и стварима, привременом ограни-
чењу слободе кретања, лишењу слободе лица, прегледу лица и предмета, 
контрадиверзионом прегледу, привременом одузимању предмета, употре-
би силе, запримању пријава и др. Свако овлашћење је институт за себе, 
почев од „блажих“ (давање упозорења, легитимисање), па све до „тежих“ 
(употреба силе). Такође, полицијски службеници имају и сва овлашћења 
која произилазе из кривичног процесног законодавства, а које се односе 
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на поступање у истрагама кривичних дјела. Ријеч је о: претресању стана, 
других просторија и лица, саслушању свједока, испитивању осумњиче-
ног, препознавању, увиђају, примјени посебних истражних радњи (надзор 
и техничко снимање телекомуникација, тајно праћење лица, коришћење 
прикривеног истражитеља) и др. (Миладиновић, 2020).

5.3.1. Лишење слободе

Лична слобода је претпоставка свих осталих људских права и слобода. 
Међутим, лишење личне слободе већ одавно представља најчешће сред-
ство којим се користи држава у борби против криминалитета и за очување 
унутрашње безбједности. Лишење слободе је најшира дефиниција ограни-
чавања слободе кретања, јер се лишавањем слободе у правом смислу ријечи 
ограничава кретање лицима. Полицијски посао се не би могао замислити 
без овлашћења на лишење слободе лица.

Грађани имају право на живот, слободу и безбједност. Ова права грађа-
нима су загарантована међународним актима, уставом, те законским и 
подзаконским прописима. Међутим, та права је некад потребно ограничи-
ти у интересу безбједности и правде. Лишење слободе значи чин хватања 
лица за наводно учињено кривично дјело или прекршај. Треба разликовати 
притварање и затварање лица. Притворено лице, у најширем смислу, јесте 
свака особа лишена слободе, осим у случају пресуде за преступ. Затворено 
лице, са друге стране, јесте свако лице лишено слободе послије пресуде за 
извршени преступ (Вејновић, 2006). 

Лишење слободе мора бити законито и легитимно, а самовољно лишење 
слободе или притвор су забрањени. Овлашћења за лишење слободе или од-
ређивање притвора имају само надлежни органи у складу са законом. У 
вријеме лишења слободе, лице лишено слободе мора бити обавјештено о 
разлозима лишавања слободе и о свим оптужбама против њега. Лица ли-
шена слободе морају бити изведена пред судски или други орган који треба 
да просуди о законитости лишења слободе или притварања. Притворено 
лице има право на правног заступника као и на могућност за неометано 
општење са тим заступником. Полицијски службеници који врше лишење 
слободе обавезни су да забиљеже одговарајуће податке који се односе на 
лишење слободе (записник о лишењу слободе, записник о претресању 
лица, записник о привремено одузетим предметима). Лица лишена слободе 
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имају право да о томе обавијесте своју породицу или друга лица по соп-
ственом избору или да их други о томе обавијесте. Апсолутна забрана му-
чења подједнако се односи на сва лица лишена слободе. Лица лишена сло-
боде морају бити обавјештена о својим правима уопште и о томе како могу 
да се користе тим правима. У циљу заштите специјалног положаја жена и 
малољетника, постоје додатне одредбе које се тичу њиховог хапшења, при-
тварања и затварања. Жртве незаконитог хапшења или притварања имају 
обавезно право на накнаду штете (Вејновић, 2006). 

5.3.2. Полицијска принуда

Прије него кажемо нешто више о принуди коју у свом раду корисити 
полиција, неопходно је направити дистинкцију између термина „принуда“ 
и „сила“. Ови термини се често у свакодневном говору користе као сино-
ними, иако то, етимолошки гледано, нису. Принуда је, наиме, шири појам и 
може да се састоји како од употребе силе (физичке силе), тако и од пријетње 
употребом силе (психичке силе), а у циљу наметања одређеног понашања 
некоме. Свака сила садржи принуду, док принуда не мора да садржи силу. 
Иначе, под појмом принуда, уопште, подразумијева се употреба физичке 
или психичке силе да би се нешто постигло, да би се неко приморао да неш-
то учини, не учини или трпи (Милетић, 2001; Миладиновић, 2020). 

Ради остваривања својих друштвених циљева и правних функција др-
жава је снабдјела полицију, као једину у државној структури (ако се изузму 
војни органи и одређене службе за извршење казни у оквиру управних ре-
сора), за примјену мјера физичке принуде (Кунић, 2008). Право на принуду 
проистиче из потребе функционисања државе, а поријекло права полиције 
на ово овлаштење долази из система делегирања власти са грађана преко 
њихових представника (парламентарна демократија) на државу, а тиме и 
на сегменте власти који чине сваку државу (трипартитна подјела власти на 
законодавну, судску и извршну), уважавајући максиму да „апсолутних сло-
бода и права нема, већ су слободе и права једних ограничена једнаким сло-
бодама и правима других грађана“ (Иветић и Миладиновић, 2013, стр. 265). 
Примјена принуде је једно од најдрастичнијих полицијских овлашћења и, 
у позитивноправним прописима увијек је ограничена као посљедње ов-
лашћење, што указује на опредјељење државе да принуда буде крајње сред-
ство у остварењу њене функције (Миладиновић, 2020). 
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Уопштено говорећи, принуду можемо дефинисати као законом до-
пуштено дјеловање полиције према грађанима и другим субјектима у циљу 
наметања одређеног понашања ради извршавања закона. Принуда је ис-
кључена уколико грађани и други друштвени субјекти прихвате понашање 
које је у складу са захтјевом утврђеним правном нормом (Кунић, 2008). 
Принуду, у име државе, могу примјењивати само одређена службена лица  
– овлаштена службена лица органа унутрашњих послова, тј. полицијски 
службеници. Они располажу правом да, у тачно одређеним случајевима и 
на начин предвиђен законом и подзаконским актима, примјењују принуду, 
односно да употрбљавају силу или чак да „пријете“ употребом силе (нпр. 
издавање наређења или хитац упозорења могу да се схвате као пријетња, 
односно нешто што непосредно претходи употреби силе) како би реле-
вантног субјекта навели да нешто чини, не чини или трпи, а све то у циљу 
извршавања закона. Са аспекта обављања полицијских послова, принуда 
представља законом допуштено дјеловање полиције (државних органа) 
ради наметања грађанима и правним лицима таквих понашања која су не-
опходна за извршење закона (полицијских послова – службених радњи).

Као основне елементе принуде, сагласно ставовима Јовичића и Шетке 
(2015), можемо навести сљедеће:

- Законска утемељеност – принуда мора бити заснована на закону и 
примијењивана у случајевима и на начин прописан законом и подзакон-
ским прописима. Принуда мора бити на закону заснована и у границама 
законске допуштености, а то захтијева нужност прецизирања и детаљног 
законског уређивања случајева у којима се принуда може примјенити, на-
чина примјене принуде и свих осталих битних питања за примјену принуде 
(средстава силе).

- Оправданост – општи циљ, што значи да се морају штитити про-
кламоване вриједности кроз примјену права. Значи, принуда се може 
примјењивати само у најмањој потребној мјери која је дозвољена законом, 
и тако да буде строго ограничена. Количина употребљене силе мора бити 
сразмјерна циљу због кога се принуда примјењује и сведена на најмању мо-
гућу мјеру.

- Насилна суштина – састоји се у забрани недозвољених чињења или 
наметању дужних чињења, тј. присиљавању некога на понашање које он не 
одобрава. Принуда се, дакле, састоји у присиљавању онога према коме се 
предузима да измијени своје противправно понашање и да се почне пона-
шати у складу са правом.
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Будући да се принудом задире у основна права и слободе човјека и 
грађанина, разумљиво је да се припадници полиције приликом примјене 
принуде морају придржавати одређених начела у примјени средстава при-
нуде (средстава силе). Начелне смјернице којих се полицијски службеници 
морају придржавати приликом употребе силе јесу: 

- заштита живота је највиши приоритет полицијског службеника 
када употребљава силу, те ће употребљавати силу само у случајевима када 
остала средства и мјере нису ефикасне и не дају жељене резултате; 

- полицијски службеник може користити силу само када је то нео-
пходно и у сразмјери пруженом отпору да би се остварили циљеви про-
вођења закона тако да се службени задатак изврши са најмање штетних 
посљедица по лице против кога се та сила употребљава;

- у сваком случају мора се примијенити минимална сила неопходна за 
обезбјеђење поштовања свих закона и других прописа или ради отклањања 
пријетње насиљем; 

- прије употребе било којег средства присиле, полицијски службеник 
ће се представити као службено лице и дати наређење  прије употребе било 
којег средства присиле, осим ако би то могло угрозити безбједност поли-
цијског службеника или другог лица или би било очигледно непримјерно 
или бесмислено у датим околностима догађаја; 

- сила се може примјењивати само док се не постигне циљ или док не 
постане јасно да се циљ не може постићи употребом силе;

- полицијски службеник дужан је да престане са употребом силе чим 
престану разлози због којих је сила употријебљена; 

- полицијски службеник дужан је да при употреби силе поштује људ-
ско достојанство лица према коме употребљава силу;

- полицијски службеник дужан је да прво покуша да ублажи напету 
ситуацију; 

- интензитет силе полицијског службеника мора да буде пропорцио-
налан отпору или насиљу лица према коме се сила предузима;

- полицијски службеник дужан је употријебити силу примјерену оз-
биљности кажњиве радње и мора оправдавати циљеве који се желе постићи; 

- полицијски службеник дужан је обезбиједити медицинску помоћ 
свим повријеђеним лицима што је прије могуће;

- полицијски орган дужан је да обавијести породицу или блиске 
пријатеље лица који су повријеђени приликом употребе силе што је прије 
могуће.
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Генерално посматрајући услове за употребу средстава принуде, можемо 
рећи да се они односе на: заштиту људских живота и имовине, одбијање 
напада, савлађивање отпора и спречавање бјекства лица. Оправдана сила 
подразумијева радње полицијског службеника за обуздавања лица, које су 
разумне, неопходне и пропорционалне степену отпора лица предузете у 
циљу провођења закона, док је смртоносна сила она сила од које се за по-
сљедицу, по правилу, може очекивати да узрокује смрт лица. У контексту 
примјене средстава силе, законодавац обично даје одређена ограничења од 
којих се може одступити само у изузетним случајевима, тј. када је непо-
средно угрожен живот полицијског службеника. Превасходно ова ограни-
чења се односе на примјену средстава силе према дјеци, очигледно болес-
ним и изнемоглим лицима, тешким инвалидима и женама чија је трудноћа 
видљива. Према овим категоријама се може употријебити само физичка 
снага, а друга средства силе само ако та лица директно угрожавају живот 
полицијског службеника, других лица или свој живот.

Дијапазон средстава силе које модерне полицијске организације имају 
на располагању прилично је широк. Ту обично спадају: физичка сила укљу-
чујући борилачке вјештине, палица, средства за везивање, уређаји за при-
силно заустављање лица и возила,  хемијска средства, ватрено оружје, во-
дени топови, специјална возила, службени пси, службени коњи, специјалне 
врсте оружја, средства на бази електрицитета, експлозивне направе и др.

Употреба ватреног оружја је међу најрјеђе употребљиваним средстви-
ма силе, али је свакако најдрастичније средство, имајући у виду посљедице 
које изазива. Стога, ово полицијско овлашћење је изузетно рестриктивно 
нормирано. Полицијски службеници могу употријебити ватрено оружје 
само у строго прописаним случајевима који се односе на нужну одбрану 
и на ситуације када на други начин не могу спрјечити одређену посљедицу 
која је еквивалентна потенцијалном угрожћавању живота или наношењу 
тешке тјелесне повреде (Миладиновић, 2020).

5.4. Рад полиције на безбједносном сектору

Велики дио полицијске дјелатности (превентивана и репресивана) 
остварује се на подручју полицијских станица које оперативно покривају 
територију локалних заједница. Дакле, припадници полиције на локалном 
нивоу се први сусрећу са великим бројем безбједносних проблема и разних 
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противзаконитих догађаја и асоцијалних појава, а тек када неки случај пре-
вазиђе њихове могућности и надлежности, укључују се виши нивои поли-
цијске организације (Шетка, 2018). Једно од основних начела полицијског 
рада јесте начело познавања лица и територије. Начин на који се ово начело 
остварује у пракси јесте подјела подручја које покривају полицијске ста-
нице на мање територијалне цјелине (тзв. микро-безбједносна подручја) 
– безбједносне секторе. Организовање процеса рада кроз безбједносне 
секторе омогућава ефикасно обављање послова и задатака из дјелокруга 
и надлежности полиције. На други начин речено, успјешно извршавање 
послова јавне безбједности на подручју неке полицијске станице захтије-
ва веома добро познавање лица (лица криминогеног и другог асоцијалног 
понашања, лица под појачаним надзором, депортована лица, странце, пен-
зионисане полицајце и сл.), територије (насељена мјеста, важни објекти, 
комуникације, земљиште, шуме и планине) и безбједносне проблематике 
(стање угрожености, угрожени објекти, густина насељености, површина 
станичног подручја, стање путне мреже) – (Гаћеша, 1998). 

Полицијски послови и задаци су, у највећем обиму, везани за терен јер 
се на терену манифестује и безбједносна проблематика, што даље импли-
цира да највећи обим полицијских послова обављају припадници поли-
цијских станица, односно они су први „на удару“ разних догађаја (Јовичић, 
2011). Са друге стране, полицијски службеници на безбједносном сектору 
(позорници, патролни полицајци) су непосредан репрезент полицијске ор-
ганизације пред грађанима. Њих грађани прве уочавају, са њима су стално 
у контакту, а о значају перцепције грађана о раду полиције и полицијској 
организацији уопште за свако друштво је излишно и расправљати. Добре 
релације између полиције и грађана претпоставка су постизања задовоља-
вајућег нивоа безбједности у заједници (Видјети: Шетка и др., 2017). Поли-
цијске снаге преко секторског рада покушавају да одиграју улогу органи-
затора унутрашњег безбједносног система у условима када се због класних 
противрјечности оне све више удаљују од широких слојева народа (Матије-
вић и Митровић, 2011:45).

Све горе наведено указује да секторски рад заправо представља базу 
полицијског рада и дјеловања у пракси. Безбједносни сектор представља 
мјесто гдје полиција обавља већину своје практичне дјелатности и мјесто 
на коме се остварује већи дио послова и активности за које је полиција над-
лежна. Из ових разлога за организовање процеса рада на нивоу полицијске 
станице велики значај има подјела станичног подручја на безбједносне 
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секторе. Правилна подјела станичног подручја на безбједносне секторе 
ствара полазне претпоставке за ефикасан рад полиције и криминалистич-
ку контролу терена. Наравно, постоји још доста чињеница које доприносе 
и утичу на ефикасност рада полиције на терену, али оправдана и сврсис-
ходна подјела станичног подручја на безбједносне секторе, ствара претпо-
ставке за несметано функционисање полиције.

5.4.1. Појам и врсте безбједносног сектора

Сама ријеч „сектор“ (лат. sector) означава дио неке цјелине - исјечак. 
У нашем случају цјелину представља територија коју покрива полицијска 
станица, а то би, у овдашњим условима,била територија општине. Дакле, 
безбједносни сектор можемо дефинисати као дио подручја полицијске ста-
нице који обухвата једну или више мјесних заједница, као најмањих адми-
нистративно-територијалних једница на територији општине, на којем се 
може ефикасно пратити стање безбједности и организовати вршење по-
лицијских послова (Јовичић, 2011). Према професору Гаћеши (2001), без-
бједносни сектор је дио територије једне оштине, на коме мјесно надлежна 
полицијска станица, путем одређеног броја радника полиције обавља по-
слове из своје надлежности. Ради се заправо о једној микро-безбједносној 
јединици (основној безбједносној ћелији) која је, по безбједносној пробле-
матици, специфична у односу на остале.

Секторе можемо подијелити на основу два критеријума. Прва подјела 
безбједносних сектора јесте подјела сектора према категоризацији, однос-
но према значају. Према овој подјели, разликујемо безбједносне секторе 
прве категорије и безбједносне секторе. Безбједнсни сектори прве катего-
рије одређују се у градовима и приградским насељима, као и већим насеље-
ним мјестима ван градова, гдје је израженија безбједносна проблематика. 
Безбједносне секторе, са друге стране карактерише већа површина, а мања 
густина насељености и слабије изражена безбједносна проблематика (Јови-
чић и Шетка, 2018). По врсти дјелатности (линији рада), секторе можемо 
подијелити на безбједносне секторе опште надлежности, саобраћајне, сек-
торе за безбједност на жељезници, пловне секторе, те пограничне секто-
ре. Безбједносни сектори опште надлежности формирају се у полицијским 
станицама опште надлежности ради вршења општих полицијских посло-
ва (криминалитет, јавни ред и мир и др.). Ти сектори обухватају подручје 
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једне или више мјесних заједница. Саобраћајни сектори формирају се у по-
лицијским станицама за безбједност саобраћаја ради вршења послова кон-
троле и регулисања саобраћаја на одређеним дионицама пута које не могу 
бити дуже од 60 километара.Саобраћајни безбједносни сектори обухватају 
одређени број улица, тргова и раскрсница у градовима и већим насељеним 
мјестима, или путне правце ван насељених мјеста, а на ауто-путевима, ма-
гистралним и регионалним путевима, по правилу, одређену дионицу пута. 
(Субошић, 2017).

5.4.2. Позорнички и патролни рејони

На појединим дијеловима безбједносног сектора неопходно је појача-
ти полицијску присутност, с обзиром да безбједносна проблематика није 
равномјероно заступљена на свим његовим дијеловима. Тако је на неким 
дијеловима она веома изражена, а на неким дијеловима је минорна или је 
готово занемарљива.Због тога се формирају позорнички и патролни рејони 
(Гаћеша, 2001; Јовичић, 2020). У свакодневном говору, када се каже „поли-
ција“, неријетко се мисли на патролу полиције, а када се каже „полицајац“, 
мисли се на позорника који стално контактира са грађанима. Оно што за-
право желимо да истакнемо јесте да позорничко-патролна дјелатност пред-
ставља базичну дјелатност полиције и синоним за полицијску дјелатност 
на терену, поготово је посматрајући кроз свјетло превенције и репресије. 
Позорничка и патролна дјелатност представљају „основни начин превен-
тивно-репресивног обављања послова полиције, с циљем одржавања јав-
ног реда, спречавања вршења кривичних дјела и прекршаја, хватања њихо-
вих извршилаца и пружања помоћи грађанима на безбједносном сектору“ 
(Субошић, 2017,191). Полицијски службеници који врше позорничку и 
патролну дјелатност представљају окосницу полиције на локалном нивоу. 
Будући да се често појмови позорнички и патролни рејон користе као си-
ноними, треба нагласити које су то разлике међу њима. 

Позорнички рејон је дио безбједносног сектора кога чини одређени 
број улица, дијелови улица, трг са околином или чак један објекат од зна-
чаја за безбједност са простором који му припада. Формира се на мјести-
ма у којима је изражена безбједносна проблематика и већа фреквенција 
људи – градови, већа насељена мјеста, индустријски центри, туристичка 
мјеста. Дакле, оно што детерминише формирање позорничког рејона јесте 
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фреквенција људи, претпоставка да би на том простору могло доћи до вр-
шења кажњивих радњи и постојање објеката који би могли бити предмет 
угрожавања и у којима се, по природи ствари, окупља већи број људи. Уку-
пан број, размјештај, величина и границе позорничких рејона утврђују се 
на темељу претходне процјене, на основу аналитичких показатеља: степена 
угрожености појединих дјелова града, улица, тргова, објеката; броја значај-
них објеката; густине саобраћаја; врсте и учесталости кривичних дјела и 
прекршаја; других околности које су од значаја за стање безбједности. Ве-
личина позорничког рејона мора бити таква да га позорник може обићи 
за релативно кратко вријеме, односно да у кратком временском интервалу 
може остварити потпун преглед терена. Позорничку дјелатност, дакле, у 
правилу обавља један полицијски службеник – позорник, пјешице. По-
требан је што непосреднији контакт на релацији грађанин - позорник, за-
снован на узајамном повјерењу. Такав контакт треба да им омогући да се 
детаљно информишу о испољавању разних социопатолошких појава и дру-
гих девијација (Милојевић и Јанковић, 2017, Шетка, 2018). 

Патролни рејони захватају подручје једне или више мјесних заједница 
унутар граница безбједносног сектора, наравно уколико је то могуће из 
практичних разлога и потреба ефикасног вршења послова полиције. За 
разлику од позорничке дјелатности која се искључиво обавља пјешице, па-
тролна дјелатност се у већини случајева обавља моторним возилима (изу-
зетно може и пјешице). Као и када је у питању позорничка дјелатност, ос-
новни циљ ове дјелатности је непосредно превентивно дјеловање овлашће-
них службених лица, као и стварање претпоставки за брзу и ефикасну 
интервенцију полиције, када се за таквом интервенцијом укаже потреба. 
Уколико патролну дјелатност на једном сектору истовремено врши више 
патрола или ако једна патрола врши службу на више сектора неопходно је 
да руководство полицијске станице координира њиховим радом.

Позорничку и патролну дјелатност на безбједносном сектору треба по-
сматрати у контексту актуелних социјалних прилика, степена друштвеног и 
технолошког развоја, степена софистицираности разних видова девијант-
них (асоцијалних) понашања и појава итд. Тешко је очекивати да позор-
ничка и патролна дјелатности буду максимално функционалне и ефикасне 
уколико се заснивају на традиционалним парадигмама. Актуелни степен 
професионализације и софистицираности у сфери вршења кривичних дје-
ла неминовно захтијевају да припадници полиције посједују многобројне 
специјализоване вјештине и знања. Будући да  ово није реално очекивати, 
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неопходно је да полицијски службеници на терену имају подршку специја-
лизованих линија рада унутар полицијске агенције, као и да буду додатно 
обучени за препознавање и уочавање предкриминалних радњи (Шетка, 
2018).

Треба истаћи да значај позорничко-патролне дјелатности, прије свега 
пјешачких патрола истичу и заступници концепата полицијског рада за-
снованог на чврстим релацијама између полиције и грађана – рад полиције 
у заједници. Класичне полицијске патроле  треба проширити на неке не-
традиционалне облике полицијске активности: посјећивање школа и кому-
ницирање са омладином, организовање састанака са граћанима, идентифи-
ковање проблема и безбједносних потреба грађана, рјешавање комшијских 
свађа  и др. (Симоновић, 2006). Међутим, без обзира на оваква запажања, 
треба поставити питање зар све ово није било присутно у секторском раду 
који се већ дуг период његује на нашим просторима. Свакако да значај ових 
активности треба наглашавати и потенцирати, али без непотребног сенза-
ционализма и представљања свега тога као нечег потпуно новог.

5.4.3. Послови полиције на безбједносном сектору

Полицијски службеници на безбједносном сектору обављају све посло-
ве из дјелокруга и надлежности полиције, као и друге послове утврђене по-
зитивним прописима, а у складу са програмима и плановима рада. Органи-
зација и садржај рада полиције на безбједносном сектору имају за циљ да се 
полицијски послови обављају плански, систематски и, надасве, ефикасније 
(Јовичић, 2020).

У погледу спречавања и откривања кривичних дјела на безбједносном 
сектору, полицијски службеници су дужни да: својим оперативним радом, 
присуством, осматрањем и предузимањем других мјера и радњи на које су 
овлаштени, штите живот и личну безбједност људи и спречавају вршење 
кривичних дјела;откривају и уочавају мјеста (објекте, средине и сл.) и но-
сиоце криминалне активности на сектору и да спроводе оперативну кон-
тролу над мјестима, објектима и лицима која представљају носиоце крими-
налне дјелатности, као и над лицима која су као потенцијални извршиоци 
кривичних дјела стављена под појачани надзор;прикупљају обавјештења и 
подносе оперативне информације о свим сазнањима која указују да се при-
према или да је извршено кривично дјело, као и о учиниоцима кривичних 
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дјела;у случају извршеног кривичног дјела обезбједе лице мјеста и преду-
зимају мјере ради проналажења и хватања учиниоца и обезбјеђења дока-
за;раде на расвјетљавању свих кривичних дјела са непознатим учиниоцем 
извршеним на сектору, с тим што прикупљање одређених доказа и опера-
тивних података, вршење провјера или предузимање других радњи и мјера 
ван подручја сектора, врше у договору с одговорним линијским радници-
ма; врше потражну дјелатност. Када на расвјетљавању одређеног кривич-
ног дјела са непознатим учиниоцем непосредно раде линијски радници, 
радници сектора извршавају конкретне задатке по унапријд утвђеном пла-
ну. Усмјеравање и усклађивање цјелокупне дјелатности радника сектора на 
расвјетљавању оваквог кривичног дјела заједнички врше одговарајуће ли-
није рада за сузбијање криминалитета и руководилац јединице полиције.

Задаци полицијских службеника на безбједносном сектору по послови-
ма одржавања јавног реда су да: превентивно дјелују на подручју сектора, а 
нарочито на мјестима на којима чешће долази до нарушавања јавног реда 
и мира;предузимају мјере за заштиту живота и личне безбједности људи, 
спречавање насилничког понашања и угрожавања личне безбједости, као 
и кривичних дјела и прекршаја са елементима насиља; откривају мјеста и 
објекте на којима се чешће наружава јавни ред и мир; врше надзор над учи-
ниоцима тежих прекршаја против јавног реда и мира; прикупљају податке 
и обавјештења о појавама, односно активностима које могу имати за по-
сљедицу нарушавање јавног реда и мира у већем обиму; прикупљају по-
датке, обавјештења и сазнања која указују на припремање и организовање 
демонстрација и других облика масовних нереда ширих размјера; пружају 
помоћ другим државним органима и одређеним организацијама ради обе-
збјеђења службених радњи (асистенције); остварују увид у пријављивање 
и одржавање јавних скупова и да сарађују са сазивачем и организатором 
јавних скупова и приредби у циљу омогућавања њиховог несметаног одр-
жавања; обезбјеђују изворе сазнања и надзор над спонтаним скуповима 
насталим поводом вјерских празника и других догађаја; раде на откривању 
и онемогућавању неовлашћеног прикупљања добровољних прилога.

У погледу обављања послова контроле и регулисања саобраћаја на пу-
тевима, неопходно је да полицијски службеници: непосредно учествују у 
контроли и регулисању саобраћаја на саобраћајно угроженим мјестима на 
сектору када је то потребно, а када те послове не врше радници саобраћај-
не полиције; да у ванредним околностима на сектору (саобраћајна незго-
да, загушење саобраћаја на сектору и слично) са радницима саобраћајне 
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полиције регулишу саобраћај; да уочавају опасности на путевима (одро-
ни камења, оштећења коловоза, оштећења саобраћајних знакова и путне 
сигнализације) и предузимају мјере за њихово отклањање у циљу заштите 
учесника у саобраћају; да сарађују, предлажу и пружају стручну помоћ ло-
калним заједницама у њиховим активностима на уређивању и безбједном 
одвијању саобраћаја на њиховој територији.

Остали послови које обављају полицијски службеници на безбједнос-
ном сектору су: послови обезбјеђивања одређених личности и објеката, по-
слови заштите од пожара, послови који се тичу набављања, држања и но-
шења оружја и муниције и други послови у складу са позитивним прописи-
ма. Исто тако, полицијски службеници на безбједносном сектору остварују 
контакте са одговарајућим лицима у предузећима и другим правним ли-
цима ради пружања непосредне стручне помоћи у остваривању функције 
безбједности.

Број радника полиције на сектору одређује се према величини сектора 
и безбједносној проблематици, односно обиму и сложености послова који 
се обављају на сектору. За стање безбједности и вршење послова и задатака 
на сектору, одговоран је вођа сектора који непосредно врши послове и за-
датке из области јавне безбједности на безбједносном сектору, учествује у 
организацији рада и усмјерава рад радника сектора, пружа стручну помоћ 
радницима на сектору у извршавању одређених послова и задатака и одго-
воран је за стање безбједности на њему, води потребне евиденције, обавља 
и друге послове које му одреди непосредни руководилац. Вођа сектора би 
требао бити међу најискуснијим радницима у полицијској станици, а треба 
да га карактерише самоиницијативност. Уз то, треба да има одређене ру-
ководне способности, те да правилно переципира релевантне факторе на 
терену и на основу тога планира и реализује конкретне мјере и активности 
(Иветић и Миладиновић, 2013). За успјешно обављање послова полиције 
на безбједносном сектору неопходно је остварити устаљеност вође сектора 
и других радника на сектору, као и њихово искуство у раду, а све из разлога 
остваривања једног од основних начела полицијског рада – начела позна-
вања лица и територије. Потпуно је погрешно раднике на сектору релатив-
но често премијештати на друге секторе. Вођа сектора и остали радници 
полиције на сектору дужни су да на свом сектору познају стање безбјед-
ности, објекте и лица над чијим дјеловањем треба остварити увид, као и 
објекте и личности које треба посебно штитити, у ком циљу се вође сектора 
и радници полиције устаљују у раду на једном сектору за дужи временски 
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период. Командир полицијске станице може, када то потребе службе нала-
жу, одредити радника сектора да изврши послове и задатке ван подручја 
безбједносног сектора. Распоред полицијаца за вршење конкретних зада-
така на сектору (патролна и позорничка дјелатност, расвјетљавање кривич-
них дјела, вршење провјера, прикупљање података и др.) врши командир 
полицијске станице или вођа сектора давањем конкретних задатака, завис-
но од процјене безбједносне ситуације и потреба службе. У том циљу вођа 
сектора и полицајци на сектроу морају бити оспособљени за вршење свих 
послова јавне безбједности на сектору.  

Поред вође сектора, послове и задатке на сектору обавља одређен број 
униформисаних полицијских службеника и одређен број оперативних рад-
ника криминалистичке полиције који послове и задатке обављају у цивил-
ној одјећи. На сектору се обезбјеђује јединствено дјеловање радника поли-
ције и оперативних радника по линијама рада кроз: заједничко планирање 
послова; организовање и заједничко изођење акција; међусобно обавјеш-
тавање о појавама и догађајима од значаја за безбједност и о предузетим 
оперативно-тактичким мјерама и радњама;учешће униформисаних при-
падника полиције који раде на сектору у извршавању послова и задатака из 
дјелокруга рада других служби;организовање заједничких радних састана-
ка (Јовичић, 2011).

Треба још истаћи да се праћење, контрола и усмјеравање рада на секто-
ру врши на нивоу полицијске станице. Командир полицјске станице одго-
воран је за укупно праћење, организовање, контролу и усмјеравање рада 
на безбједносном сектору. Он, између осталог, и доноси рјешење о подјели 
станичног подручја на безбједносне секторе.

5.5. Рад полиције у заједници

Заједница није само објекат гдје се дешава слијед догађаја везан за свако-
дневно одвијање живота, већ активан субјекат креирања животних услова, 
па и стања безбједности као једне од основних претпоставки квалитетног 
живота. Уопштено речено, полицијски рад у заједници у свијету се означа-
ва као „community policing“, без обзира о којој врсти приступа и дјеловања 
полиције у заједници се радило. Рад полиције у заједници представља нови 
концепт организације полиције и полицијског рада у оквиру заједнице који 
се дефинише као филозофија и организациона стратегја која промовише 
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ново партнерство између грађана и њихове полиције (Симоновић, 2006). 
Идеја је да полиција и грађани, заједно, на различите креативне начине, 
утичу на рјешавање проблема који оптерећују њихову локалну заједни-
цу. Ти проблеми могу да се крећу од веома конкретних, конвенционалних 
облика угрожавања безбједности, па до раличитих проблема социјалног 
карактера.

Сложеност концепта рада полиције у заједници, проистиче и из чиње-
нице да овај концепт садржи четири базичне димензије:

1. филозофска димензија пружа најширу инструкцију полицијском 
раду и инкорпорира утицај грађана на полицијски рад који је скројен по 
потреби локалне заједнице;

2. стратешка димензија уграђује оперативни аспект и проводи фило-
зофију кроз акцију;

3. тактичка димензија преводи филозофију и стратегију у програм; 
4. организациона димензија подразумијева промјене у сфери органи-

зације полиције (Симоновић, 2006; Пена, 2006; Ђукић и др., 2015а).

Филозофска димензија концепта истиче да је рад полиције у заједници, 
прије свега, нова филозофија, нови начин промишљања и дјеловања, а не 
само сет програмских опредјељења. Ова филозофија у први план ставља 
партнерство између полиције и заједнице усмјерено на рјешавање разних 
безбједносних и социјалних питања. Ако се не прихвати филозофија новог 
полицијског приступа заједници, све друге активности неће дати жељене 
резултате нити ће концепт у потпуности заживјети. Такође, веома је битно 
да концепт уважава специфичности, норме и вриједности одређене сре-
дине како би био прихваћен од стране најширег круга субјеката локалне 
заједнице.

Стратешка димензија рада полиције у заједници представља начин и 
пут превођења филозофије у активности на реализацији концепта поли-
цијског рада у заједници.Три стратешка елемента  community policingа су:  
- Промјене у вршењу полицијских операција (мање ослањање на мотори-

зоване патроле, а истицање интеракције лицем у лице, отварање мини 
полицијских станица, савјетовалишта и слично, усмјеравање на узроке 
крикминалитета);

- Географско фокусирање – подразумијева да се полицајци устале на 
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једној територији и обавежу да креирају позитивне односе са грађани-
ма, те да примјењују проблемски оријентисан рад;

- Наглашавање превенције – стратегија која потенцира више проактив-
ну и превентивну оријентацију, насупрот реактивном фокусирању које 
карактерише већину полицијских активности унутар професионалног 
модела.

Тактичка димензија рада полиције у заједници огледа се у провођењу 
конкретних активности на реализацији филозофске и стратегијске димен-
зије у пракси. По Корднеру, најбитнији су слиједећи тактички елементи: 

- Позитивне интеракције са грађанима. Активности полиције неми-
новно укључују негативне релације између полиције и грађана. Community 
policing ову чињеницу уважава, те настоји да проблем превазиђе успо-
стављањем добрих односа са грађанима, градњом повјерења између двије 
стране, бољим упознавањем  грађана и враћањем вјере у полицију и слич-
но, што позитивно утиче на добијање информација о кривичним дјели-
ма и другим негативностима које утичу на квалитет живота у локалној 
заједници. 

- Спровођење идеје партнерства. Ово подразумијева укључивање 
заједнице и њену одговорност за безбједно окружење. Полицијске службе 
не треба само да кооперирају са грађанима и заједницама, већ треба актив-
но да утичу и подстичу ове субјекте да партиципирају у својој  заштити. 
Полиција треба да избјегава приговор како је она једино дужна и надлежна 
да ради на безбједности, јер то треба бити обавеза свих субјеката заједнице.

- Рјешавање проблема. Полицијски радни фокус се мора промијени-
ти у правцу проблемски оријентисаног рада, односно, пажња се мора усмје-
рити на узроке и проблеме који доводе до криминала и других девијантних 
понашања.

Организациона димензија подразумијева три важна организациона 
елемента рада полиције у заједници: 

- структура која подразумијева децентрализацију, смањење хијерар-
хијских нивоа, али и већу одговорност појединаца за свој рад;

- менаџмент који подтазумијева измјене система награђивања, пре-
испитивање критерија напредовања у служби и усвајање нове филозофије 
лидерства;
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- информација подразумијева знатно шири дијапазон информација о 
кривичним дјелима, анализа појединачних дјела, узроци, посљедице, уче-
сталост, као и географско истраживање појава, њихових законитости и 
слично.

Успостављање позитивних релација и релаксиранијих односа полиције 
и грађана врши се спровођењем различитих пројеката неформалног, еду-
кативног или информативног карактера. Затвореност полиције карактери-
стична за традиционални систем и комуницирање само унутар организа-
ције ствара отпор грађана, уосталом као и према било чему другом што 
је непознато и мистериозно. У условима изградње система и институција, 
грађани често једино знају за полицију и њој се обраћају за помоћ, што тре-
ба искористити за успостављање комуникације и стицање симпатија код 
грађана чија захвалност може и те како добро доћи везано за функцију 
остваривања безбједности. Полиција у концепту рада у заједници мора по-
стати што мање видљива у смислу репресивног дјеловања, а што више при 
руци грађанима када је то потребно. Редукција криминала је везана и са 
редукцијом страха од полиције (Ђукић и др, 2015а).

Када се изгради одређени ниво повјерења између полиције и грађана, 
створени су услови за даљу градњу партнерских односа на вишем нивоу. 
Партнерство између полиције и заједнице представља стратешки циљ по-
лицијског рада и заснива се на томе да грађани, заједно са полицајцима у 
локалној заједници, дефинишу безбједносне потребе и проблеме и утичу 
на  доношење полицијских одлука које се тичу њихове безбједности. Само 
тако полиција може постати интегрални дио заједнице и саживјети се са 
њеном свакодневницом (Ђукић и др, 2015а).

Полицијски рад усмјерен ка заједници и изграђивању партнерства са 
њом није производ маште, већ једна стварна потреба и неминовност у 
примјени филозофије размишљања и рада, а предности су вишеструке: 
подизање полицијске ефикасности; унапређење безбједносне ситуације у 
заједници; подизање квалитета живота у заједници на виши ниво редуко-
вањем страха од криминала; повећавање осјећаја сигурности и задовољства 
полицијом; подизање на виши ниво сигурности полицајца при обављању 
послова и повећавање његовог задовољства послом (Пена, 2006).

Полиција у локалним заједницама мора бити препознатљива грађанима 
и идентификована као партнер грађана са истим коначним циљем стварања 
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безбједне заједнице и окружења. Као што грађани, на примјер, имају свога 
доктора породичне медицине коме се радије обраћају и повјеравају чак и 
оно што другоме не би повјерили или свога поштара који им уштеди труд 
одласка и плаћања рачуна у поште или банке, тако требају идентификова-
ти и полицајца коме ће вјеровати, коме ће се обраћати у вези с било којим 
питањем и који ће их упутити на прави начин. Искрена комуникација „без 
повода“ ствара односе повјерења, препоруке и присности у заједници, што 
је основа за све оно што представља надградњу концепта рада полиције у 
заједници. Осјећај важности и припадности заједници хомогенизује њену 
структуру у чијој изградњи учествују сви задовољни чланови заједнице, а 
деструктивни елементи бивају одстрањени на вријеме и са најмање посље-
дица по заједницу.15

5.5.1. Однос рада полиције на безбједносном сектору  
                  и рада полиције у заједници

Између секторског рада и новог концепта рад полиције у заједници 
(„community policing“) можемо направити бројне повезнице. Неки аутори 
говоре о томе како се ова два концепта икључују, док други сматрају како 
су они апсоултно компатибилни у смислу да се међусобно употпуњавају.
Професор Јовичић (2020) управо је анализирао овај однос и дошао до ин-
тересантних закључака о којима би се дало дискутовати. Наиме, он сма-
тра да је рад полиције у заједници прецијењен концепт, те да исти чак није 
примјењив у нашем правном систему јер, наводно, подразумијева давање 
грађанима неких овлашћења која искључиво припадају држави, односно 
полицији. Проф. Јовичић ријеч „партнерство“ схвата у каузалном односу 
између полиције и грађана и сматра да се иста никако не може користити 
да опише однос полиције и грађана. Он, надаље, сматра да је рад на без-
бједносном сектору незамјењив, те да више није сврсисходно трошити ни 
вријеме ни средстава на рад полиције у заједници. Неуспјех рада полиције 
у заједници на нашим просторима, професор Јовичић правда управо чиње-
ницом да је исти непримијењив у нашем правном систему. Ипак, сматрамо 

15 Више о овоме у: Ђукић, Б., Шетка, Г., Ђукић, П. (2015а). Аспекти безбједности у 
локалним заједницама у Републици Српској. Бања Лука: Европски дефендологија центар 
за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка 
истраживања. 
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да су главни разлози неуспјеха висок ниво исполитизованости полиције, 
као и милитаристичке одлике нашег полицијског система, а не тип прав-
ног система. Штавише, право је динамична категорија, оно мора пратити 
развој друштва и томе се прилагођавати. Надаље, неки високи полицијски 
менаџери су сами себи створили позиције, па страхују да исте изгубе у ус-
ловима нове организационе структуре коју подразумијева РПЗ. Исти су 
угрозили и рад полиције на безбједносном сектору, на начин да су центра-
лизовали полицију, ослабили локални ниво, а утицали на оснивање много 
нових организационих јединица у сједишту. Пирамиду чије постоље чине 
полицијске станице, креатори политика су окренули наопако, а таква пи-
рамида ће се, кад – тад, срушити. Управо ове слабости, девијације сматрамо 
главним инхбирајућим факторима који су довели до тога да се рад полиције 
у заједници не имплементира до краја у наш правни и полицијски систем.

Фактори о којимо смо претходно говорили подједнако су угрозили и 
традиоционални секторски рад и рад полиције у заједници, а ова два кон-
цепта имају много истих или сличних одлика. Већ у оквиру филозофске ди-
мензије, као једна од централних идеја и вјеровања која се налазе у оквиру 
„нове улоге полиције у друштву“, наводи се и тзв. персонализовање службе. 
Код персонализовања службе рад полиције у заједници подржава устрој-
ство полицијског рада заснованог на локалним нормама, вриједностима и 
индивидуалним потребама. Даље се каже да се ова особина не вреднује и 
да се спутава у традиционалној полицијској организацији и да класични 
видови рада полиције не праве разлике између разноликости које постоје у 
локалним заједницама (Симоновић, 2006). Оваквим ставовима које засту-
пају, прије свега, западни теоретичари, можемо супротставити управо сек-
торски рад који је на овим просторима био заступљен чак и у социјализму. 
Дакле, без обзира што се рад полиицје у заједници у литератури помиње као 
нови концепт актуелизован посебно у посљедње вријеме, може се конста-
товати да су неке форме на нашим просторима заступљене још од времена 
претходног друштвено-политичког уређења. У оквиру секторског рада, по-
лицијска организација прилагођавала се локалним потребама, а радници 
на сектору, по природи свога посла, успостављали су одређене релације са 
грађанима. Сада, у оквиру концепта рад полиције у заједници и примјеном 
метода и техника истог, управо остаје простор да се те релације унапређују. 
Широк је дијапазон програма и техника које произилазе из рада полиције 
у заједници, а којима се секторски рад може унаприједити – географско 
фокусирање, наглашавање превенције, проблемски орјентисан приступ, 
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позитивне интеракције са грађанима, концепт тимског рада и слично. Тако 
можемо закључити да је код нас, кроз секторски рад, важило све оно о чему 
начелно говоре аутори који промовишу концепт рада полиције у заједни-
ци, али да се овај нови концепт може искористити у погледу унапређења 
секторског рада и релација између радника на сектору и грађана.

5.6. Полицијско-обавјештајни модел

Безбједносне динамике које су наступиле по завршетку Хладног рата 
пратиле су реформе система безбједности држава. Један од најзначајних 
процеса у тој сфери односио се на демилитаризацију обавјештајно-безбјед-
носне заједнице, односно на потпуно раздвајање ресора државне и јавне 
безбједности. Наиме, обавјештајне службе издвојене су из оквира мини-
старстава унутрашњих послова (полиције) и осниване су као самосталне 
управне организације цивилног карактера које, за свој рад, одговарају из-
вршној власти – влади и/или шефу државе. То је, између осталог, довело и 
до потребе да се у оквиру полиције развије самостални криминалистич-
ко-обавјештајни модел прикупљања и коришћења података и информа-
ција (Лештанин и др., 2018). Тако је развијен и концепт под називом поли-
цијско-обавјештајни модел („Intelligence-Led Policing“).  

Полицијско-обавјештајни модел први пут је примијењен у Великој Бри-
танији, почетком деведесетих година двадесетог вијека. Управо тих годи-
на се, у студијама безбједности, јавила теорија регионалног безбједносног 
комплекса која је касније и заживјела на крилима развоја Европске уније. 
Нови безбједносни проблеми са којима се суочила „европска породица“ 
довели су до потребе ширења међуполицијске сарадње, усклађивања стра-
тешких и оперативних процедура рада полицијских структура европских 
земаља и сл. Могућност ефикасног супротстављања савременим безбјед-
носним изазовима била је условљена потребом да полицијки системи по-
сједују актуелне и правовремене информације о сложеном безбједносном 
(криминалном) окружењу. Због тога су свакој земљи која тежи статусу кан-
дидата, односно пуноправног члана Европске уније, постављени услови 
које мора да испуни у погледу ових питања. Тако би полицијски систем те 
земље био интегрисан у европски безбједносни комплекс. Управо због тога 
је развијен и као услов евроинтеграција постављен полицијско-обавјештај-
ни модел (Шетка и Ђукић, 2020).
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У научној и стручној литератури не можемо пронаћи неку универзалну, 
општеприхваћену дефиницију полицијско-обавјештајног модела. Напро-
тив, наилазимо на низ различитих, па чак и међусобно супротстављених 
концепција. Професор Jerry H. Ratcliffe, који је најцититранији научни ау-
торитет из ове области, дефинише полицијско-обавјештајни модел (рад 
полиције заснован на обавјештајним сазнањима) као пословни модел за 
рад полиције, третирајући криминалистичко-обавјештајне информације 
као комбинацију криминалистичке анализе и обавјештајних информа-
ција у управљачко-информационом оквиру на основу којих аналитичари 
припремају елементе за доношење одлука. Kelling i Braton кажу да је рад 
полиције заснован на обавјештајним сазнањима борба против криминала 
вођена ефективним прикупљањем и анализом обавјештајних сазнања који 
има потенцијал да буде најважнија иновација у области провођења закона 
у 21. вијеку. У Приручнику издатом од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, полицијско-обавјештајни модел дефинисан је 
у ширем и у ужем смислу. Посматрано у ширем смислу, под појмом по-
лицијско-обавјештајни модел подразумијева се скуп међусобно повеза-
них принципа, процедура, стандарда и метода, који омогућују стално уна-
пређивање ефективности и ефикасности оперативно-полицијских послова 
вођених посебно израђеним, одабраним и структурираним криминали-
стичко-обавјештајним информацијама и на њима заснованим стратеш-
ким (дугорочним) и оперативним (краткорочним) одлукама. Посматрано 
у ужем смислу, под појмом полицијско-обавјештајни модел подразумијева 
се систем управљања криминалистичко-обавјештајним и планираним опе-
ративно-полицијским пословима, по коме криминалистичко-обавјештајне 
информације представљају основ за дефинисање приоритета, стратешких 
и оперативних циљева у области спречавања и сузбијања криминалитета и 
других безбједносно угрожавајућих појава, као и доношење одговарајућих 
одлука о оперативно-полицијским пословима и акцијама, рационалним 
ангажовањем расположивог људства и алокацијом материјално-техничких 
средстава (Шетка и Ђукић, 2019).  

Полицијско-обавјештајни модел у пракси се спроводи кроз тзв. кри-
миналистичко-обавјештајни процес који је структурисан на дванаест ос-
новних функција, и то: стратешко и оперативно планирање, захтјев, пла-
нирање криминалистичко-обавјештајних послова, прикупљање, обрада, 
анализа, достављање, одлучивање, планирање оперативно-полицијских 
послова, спровођење, праћење, евалуација и управљање квалитетом.  Овај 
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процес на сличан начин је представљен и у ОЕБС-овом приручнику, са на-
поменом да не постоји неки универзални шаблон због постајања разлика 
у локалним и националним околностима.  Ипак, како год криминалистич-
ко-обавјештајни процес био структурисан, он увијек треба да буде засно-
ван на квалитетним криминалистичко-обавјештајним производима, а то је 
стратешка процјена јавне безбједности (Шетка и Ђукић, 2020).

Несумњиво је да ће полицијско-обавјештајни модел, у будућности, 
представљати окосницу савременог полицијског рада. Боља криминали-
стичка контрола терена коју овај концепт засигурно подржава, доприно-
сиће много већем степену безбједности у заједници. Полицијске организа-
ције требају да се развијају у правцу деполитизације, декриминализације и 
демилитаризације, уз квалитативно нову организациону структуру, као и 
нови концепт полицијског менаџмента. Полиција треба да буде деполити-
зована и дезидеологизована, она треба да буде израз државне власти, а не 
средство за одржавање било којег појединца, групе или партије-странке на 
власти.
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6. ПОЛИЦИЈСКА ЕТИКА И КУЛТУРА

Постоји више значења ријечи „етика“ (грч. ethos – обичај, навика, значај, 
ћуд). За Аристотела, она се односи на критичну дисциплину усредсређену 
на свакодневно етично понашање и увјерења самог себе ради. Савремено 
друштво функционише по принципу подјеле рада, а људи се укључују у ве-
лики број специјализованих активности. Док њихови свакодневни одно-
си  укључују заједничке стандарде понашања, често имају потребу  за више 
специјализованим разумијевањем  и усмјеравањем када су у питању њи-
хови конкретни послови и занимања. Дакле, професионалне улоге људи, у 
нашем случају полицајаца, захтијевају од њих да се носе са етичким диле-
мама и да их рјешавају. У овом контексту, ријеч „етика“ односи се на скуп 
принципијелних захтијева и одговарајућих прописа за регулисање пона-
шања унутар занимања (Ромић, 2012). 

Етимолoшки гледано, ријеч култура потиче од латинске ријечи „cultus“, 
што значи „гајење“, „његовање“, „обрађивање“, а некада се односила искљу-
чиво на обрађивање земље („пољопривредна култура“). У савременом смис-
лу, култура представља скуп начелних понашања и резултата понашања, 
система вриједноти и знања чланова друштва. Иако људи партиципирају у 
једној доминантној култури друштва, они прихватају и неке друге култур-
не обрасце и тако развијају поткултуру. Под овим појмом подразумијевамо 
скуп норми, вриједности и културних образаца, мишљења и понашање неке 
друштвене групе по којима се она разликује од других друштвених група или 
чланова друштва – као нпр. полицијска култура (Ковачевић и Ромић, 2010). 
Дакле, постоји нешто што се назива професионална култура и она се односи 
на специфичне поткултуре унутар различитих професија. То је типично и за 
полицију. Значај полицијске културе је велики јер она заузима видно мјесто у 
детерминисању понашања полицајаца на послу и ван посла. 

6.1. Полицијска етика

Друштвена (политичка - демократска, културна, социјална) еволу-
ција утицала је на значајно редефинисање улоге полиције у друштву, њене 
мисије и приоритета, организације полиције, полицијских овлашћења и 
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метода рада и др. У актуелном друштвеном контексту примијетан је и из-
узетно висок степен заинтересованости за етичку димензију полицијске 
функције. Питање „полицијског морала“ одавно је прерасло националне 
оквире јер се, поред домаћих владиних и невладиних субјеката, њиме ин-
тензивно бави и међународна заједница. Такав раст проетичке свијести је 
директна посљедица измијењене улоге полиције у земљама демократског, 
идеализмом, хуманизмом прожетог свијета, односно њеног схватања као 
услужног сервиса који грађанима пружа безбједносне услуге. Афирмација 
социјалне функције полиције на уштрб политичке, оријентација на проак-
тиван рад, рад полиције у заједници, идеја хуманизације полицијског по-
ступања су само неки аспекти редефиниције односа полиције и друштва. 
Све наведено је најнепосредније претходило битном унапређењу канони-
зације етичко-деонтолошких правила полицијског рада као завршног чина 
генезе савременог полицијског морала (Јевтовић, 2005). 

Полицијску деонтологију смо већ дефинисали као науку о дужности-
ма полиције, односно, прије свега, својеврстан етички оквир који зависи 
од унапријед дефинисаног сета правила и смјерница за ваљано функцио-
нисање полицијског система у датом друштвеном амбијенту. Полицијске 
дужности проистичу из норми позитивног међународног и националног 
права, али и етичких норми којих се полиција мора придржавати. У де-
онтолошком смислу, никако није довољно да полиција просто испоштује 
закон и тактичке принципе и правила поступања. Формално-правна и 
тактичко-техничка димезија поступања полиције јесу јако битне, али нема 
комплетне цјелине без испољавања одређеног нивоа моралности, тј. етич-
ке димензије. Дакле, полицијска етика је, поред полицијског права и по-
лицијске тактике, саставни дио полицијске деонтологије. Ради се о једној 
релативно младој теоријско-сазнајној (интер)дисциплини грађеној, прије 
свега, на основама метафизичке и примијењене етике, као и низа других 
друштвених наука (права, криминалистике, дефендологије, социологије, 
психологије). Према схватању професора М. Јевтовића (2005), полицијска 
етика припада огранку практичке (нормативне) етике који је означен као 
професионална етика. Њени изванкогнитивни циљеви остварују се кроз 
доприношење квалитету испољавања полицијског морала чиме се истовре-
мено доприноси неопходном интегрисању полиције у заједницу којој она 
служи. Полицијска етика то чини препоручујући одређене вриједности, 
принципе, норме, ставове и врлине као идејне путоказе за пожељно по-
нашање. У данашњим условима, садржаји из домена полицијске етике су 
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незаобилазни у наставним плановима и програмима високих полицијских 
школа, као и полицисјких курсева.

Професионална етичка начела формирају се у складу са нивом зна-
чаја неке професије за друштвену заједницу. У првом реду, најстрожијим 
етичким нормативима подлијежу оне професије које остварују најтјешње 
интеракције са заједницом и грађанима, односно оне које могу утицати на 
људски живот и људске судбине. Љекар и полицајац могу спасити живот 
човјеку, али га, усљед непажње и немара, могу и одузети. Судија је у могућ-
ности да некога осуди на доживотну казну затвора, а адвокат има прилику 
да човјека одбрани од исте. Новинар може објавити текст који ће заувијек 
уништити нечији приватни живот. Можемо констатовати да најстрожијим 
начелима професионалне етике подлијежу она занимања, односно они по-
слови које обављају људи под заклетвом – полицајци, војници, судије, ад-
вокати, љекари. Приликом ступања на дужност, ови људи обично потпи-
сују кодексе који садрже императивне етичке норме. Такође, њих обавезује 
низ обичајних норми и узанси детерминисаних културно-историјским 
развојем сваке професије. У том смислу, према дефиницији професора 
Милосављевића (1997;593), под професионалном етиком се подразумијева 
„скуп друштвених начела и норми о добру као нарочитој вриједности, које 
припадници одређене професије усвајају као личне критеријуме или пра-
вила понашања с обзиром на њихово професионално својство“. 

Значај полицијске етике, као једне гране професионалне етике, произи-
лази из свеукупне улоге полиције у друштву, односно њених овлашћења и 
послова. Полиција је орган којем је држава повјерила ексклузивно право на 
примјену принуде (силе), уз низ других полицијских овлашћења. Једна од 
основних карактеристика полицијских овлашћења јесте то да се њиховом 
примјеном према грађанима нарушавају (ограничавају или угрожавају) 
људска права и слободе. Употребом силе може се чак угрозити и основно 
људско право – право на живот. У вези с тим, битан моменат који утиче на 
стварање полицијске етике јесте и начело опортунитета – дискреционе (пр)
оцјене приликом примјене полицијских овлашћења. Наиме, законодавац, 
по природи ствари, не може да предвиди све ситуације у којима се полициј-
ски службеници могу наћи током обављања својих послова. Дакле, право не 
може да обухвати и ефикасно контролише све аспекте полицијског посла. 
Због тога је прописано да полицијски службеник примјењује полицијска 
овлашћења у складу са законом, али у складу са начелом опортунитета, 
односно на основу властите (дискреционе) процјене елемената, околности 
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и могућности примјене конкретног овлашћења. Приликом процјене да ли 
ће, на који начин и када примијенити неко полицијско овлашћење, поред 
испуњеноси свих законом прописаних услова и правилне примјене поли-
цијске тактике, полицијски службеник мора да води рачуна и о етичким 
нормама и професионалним стандардима. Практично, дискрециона (пр)
оцјена мора да се занива на етичким стандардима полицајца као службени-
ка и полиције као друштвеног система, те полицијске фунцкије иманентне 
уређеном демократском друштву (Миладиновић, 2020).

Колико је пожељно радити етично, толико је и тешко из разлога утјецаја 
околине и друштвених појава, односа и процеса који су у правилу интерес-
ни и контраверзни. Наиме, сваки човјек има изграђен лични систем вријед-
ности по коме процјењује и оцјењује свијет око себе. Полицијски служ-
беници морају правити разлику између властитог система вриједности и 
система вриједности других особа, те да схвате да ти системи нису нужно 
идентични онима које прописује закон (Субошић, 2017). Такође, колико ће 
се полицијски службеник придржавати етичких норми зависи и од неких 
других фактора, као што су друштвено-политичке и социјалне прилике у 
држави, сређеност личних и породичних прилика, лично задовољтво по-
лицајца послом, међусобни односи у групи и према руководству, плате и 
награде, оцјењивање, напредовање и др.

Професионална полицијска етика разликује се од једног до другог по-
лицијског система, јер је она одраз конкретних друштвених околности, 
одноно окружења у ком егзистира конкретан полицијски систем. У неким 
земљама је развој етичких норми даље одмакао, па је и њихов значај реално 
већи него у другим земљама. Када су у питању развијени полицијски систе-
ми демократских земаља, неизоставан дио њихове егзистенције су етички 
кодекси. Дакле, сва етичка правила су кодификована у једном документу 
који обично носи назив „кодекс полицијске етике“. Кодекс полицијске ети-
ке представља формалан израз специфичности полицијске културе. Ради 
се о скуповима систематизованих и писмено формулисаних етичких нор-
ми које обавезују припаднике полиције. Могући су и случајеви оних по-
лицијских система нешто нижег нивоа професионалиције, унутар којих 
се не примјењују етички кодекси уопште или се примјењују неки кодекси 
који уређују шире друштвене системе (кодекс понашања јавних/држав-
них службеника и сл.) – (Милосављевић, 1997). Такође, кодексе полициј-
ке етике доносиле су и међународне институције, као што је Савјет Евро-
пе. Ово тијело усвојило је Европски кодекс полицијске етике, инспирисан 



Проф. др Душко Вејновић, проф. др Владимир Стојановић, мср Петар Б. Ђукић                          БЕЗБЈЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ

136

Европском конвенцијом о људским правима. У складу са Кодексом, многе 
европске земље реорганизују своју полицију у циљу промовисања и кон-
солидације демократских вриједности, а у правцу обезбјеђивања заједнич-
ких полицијских стандарда који прелазе националне границе. На тај начин, 
јача се и регионална полицијска сарадња.

Садржину професионалне полицијске етике чине начела и норме о од-
носу полицијког службеника према свом раду, организацији, грађанима и 
друштву у цјелини. Полицијски етички кодекс одређује стандарде и прави-
ла понашања полицијских службеника и има за циљ да укаже полицијским 
службеницима шта се од њих очекује, као и на који начин да приступе из-
вршавању радних и других задатака, као и да промовише заштиту људк-
сих права и основних слобода, те добре односе између полиције и грађана. 
Такви нормативи обично одражавају дух свечане заклетве, која се у многим 
земљама полаже приликом ступања у полицијску службу (Милосављевић, 
1997, Амиџић и Ћибић, 2011). У наставку ћемо обратити пажњу на неке 
најважније аспекте полицијске етике. 

У најопштијем смислу, јавност од полицијског службеника очекује за-
конитост у поступању, професионализам, поштење и непристрасност, те 
високе стандарде понашања како у току, тако и ван радног времена. Поли-
цијски службеник је полицијски службеник 24 сата и ни у ком случају не 
смије нарушавати углед службе за коју ради. Он треба да ипољава исправно 
расуђивање, отворен став, зрелост, комуникативност и, гдје је то неопходно, 
вјештине предвођења и управљања. Такође, полицијски службеник мора да 
посједује широко образовање, те да показује добро разумијевање друштве-
них и културолошких питања, као и питања локалне заједнице у којој ради. 
При обављању својих дужности, полицијски службеник је обавезан да по-
штује људско достојанство и људска права грађана. Обавеза припадника по-
лиције је да игноришу социјалне, политичке и друге разлике међу људима, те 
да учвршћују традицију поузданости и интегритета своје ријечи. 

6.1.1. Однос према служби

Полицајац мора да воли свој посао. Ако је дио полицијске организације, 
он мора усвојити њену визију, мисију, циљеве и вриједности. Такође, по-
лицијки службеник мора испољавати лојалност према служби. Међутим, 
испред лојалности према служби стоји лојалност према закону. Осјећај 
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припадности једној ужој цјелини не смије бити развијан у правцу претје-
раног везивања за службу, у смислу да служба буде изнад заједнице, права 
и морала. Напротив, полицијски службеник мора указивати на све девија-
ције које уочи унутар организације, као и износити конструктивне критике 
у њеном правцу развоја.

6.1.2. Односи са грађанима

Са аспекта успјешности полиције у заједници овај однос посебно до-
лази до изражаја јер је полиција усмјерена на грађане и јавност у свако-
дневном раду. С друге стране, грађани очекују од полиције да им пружа 
довољан ниво услуга безбједности, професионалан приступ у обављању 
полицијских послова и благовремено информисање о безбједносно инте-
ресантим догађајима и другим релевантним питањима која су од општег 
интереса. Релације између грађана и полиције је континуирано потребно 
додатно надоградити и унаприједити јер је то претпоставка постизања 
задовољавајућег нивоа безбједности у заједници. Да би се јавност и шира 
друштвена заједница укључила у рјешавање појединих проблема и да би 
се изградили партнерски односи између полиције и заједнице, неопход-
но је да се повјерење између полиције и грађана стално унапређује. Један 
од главних предуслова за развијање повјерења у полицију је то да се при-
падници полиције придржавају свих норми и начела којим се гради углед 
полицијске организације. Односе повјерења полиције и грађана (јавности) 
тешко је изградити, али врло лако срушити, наизглед и безазленим поте-
зима и реакцијама, при чему поновна градња добрих односа иде изузетно 
тешко и споро (Шетка и др. 2017). Јавност има потребу за „увјеравањем“, а 
полицијска етика итекако може помоћи у промовисању повјерења јавности 
у полицију.

У опхођењу са грађанима, полицијски службеници морају показати 
учтив, љубазан, али и професионалан став. Они су дужни да грађанима 
пруже сву могућу помоћ у испуњавању њихових обавеза и остваривању 
права која им по закону припадају. У непосредном контакту са грађанима, 
приликом обављања службених радњи, полицијски службеник је дужан да 
има службену легитимацију и полицијску значку којом ће се, по потреби 
и на захтјев грађана, легитимисати. Одијевање и изглед полицијског служ-
беника треба да одражава професионалност. Одјећа увијек треба да буде 
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складна, чиста, уредна и да одговара послу који се обавља, као и опште-
усвојеним стандардима. Полицијски службеник који носи полицијску уни-
форму обавезан је водити рачуна о професионалном изгледу и придржава-
ти се одређених правила у вези са ношењем униформе. 

6.1.3. Међусобни односи полицијских службеника и односи са  
                  припадницима других агенција за спровођење закона

Колегијалност као етички захтјев подразумијева другарски однос у 
служби, међусобно помагање, разумијевање и уважавање, усвајање нор-
ми културног понашања у међусобној комуникацији, поштовање старијих, 
правилан став према особама другог пола, вјере, расе, етницитета и сличне 
захтјеве. Таквим односима најчешће штете претјерана амбиција, каријери-
зам и сл. (Милосављевић, 1997). Полицијски службеник je дужан да стал-
но изграђује и унапређује међусобно повјерење и ствара добре међуљудске 
односе унутар службе. Разговор између полицијских службеника треба да 
се води тако да одражава правилан међусобни однос и да не вријеђа ничије 
достојанство. Службени разговори се обављају гласом нормалног интензи-
тета и не смију се водити у присуству непознатих лица. Приликом конта-
ката са другим полицијским службеницима, потребно је водити рачуна о 
хијерархијским односима у служби (чинови).

Полицијски службеник, такође, води рачуна о унапређњу односа са по-
лицијским службеницима других полицијских агенција у земљи и свијету, 
као и односа са припадницима тужилаштава, судова и других служби за 
спровођење закона.

6.1.4. Образовање и стручно усавршавање

Полицијски службеник je дужан да се константно стручно оспособљава 
и усавршава. Стручно оспособљавање и усавршавање је неопходно ради 
стицања знања, ставова, вјештина и усвајања понашања које је битно у 
обављању полицијских послова и задатака и које је у складу са највишим 
међународно признатим стандардима о заштити људских права и слобода. 
Полицијски службеник је обавезан да учествује у образовним активностима 
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на курсевима и семинарима, а опште полицијско образовање усмјерено је 
тако да буде, што је могуће више, отворено према друштву. Познат је пода-
так да у Њемачкој има 10% више полицијских службеника него што је по-
требно. Разлог за то је једноставан. Наиме, у овој држави, 10% полицијских 
службеника, у сваком тренутку, похађа неку врсту стручне обуке. 

Стални задатак полицијског службеника је стручно оспособљавање и 
усвајање друштвених вриједности као посебних вриједности полицијског 
звања. Полицијски службеник може да се бави научним и педагошким ра-
дом, јавним радом у умјетничким, спортским, хуманитарним и другим ор-
ганизацијама чија дјелатност није у сукобу са интересима службе. Чак је 
и пожељно да полицијски службеник буде активан у науци и образовању 
будућих полицајаца. Емпиријска знања које искусни полицајци могу пре-
нијети будућим колегама (студентима безбједности и криминалистике, 
кадетима полицијске академије), понекад има много већу вриједност од 
широких теоријских знања. Будући да полицијски службеници у пензију 
одлазе релативно млади, они остатак свог животног вијека могу провести 
управо у раду са младим кадровима.

6.1.5. Примање поклона и других бенефиција

У току обављања службених дужности, у контакту са грађанима и по-
словним субјектима, полицијски службеник може доћи у ситуацију да му 
буде понуђен поклон или гостопримство, што је уобичајена пракса код 
пословног контакта. Одбијање оваквих услуга може бити непријатно, али 
је неопходно постићи равнотежу између потребног степена услужности 
према странкама и високих етичких стандарда који се стављају пред по-
лицијског службеника. Од кључног је значаја да буде очигледно да је поли-
цијски службеник против било које врсте мита и корупције. Полицијски 
службеник не смије прихватити поклон или гостопримство било које вр-
сте, осим у случају:
•	 када је поклон незнатне вриједности, који се дајe као уобичајен знак 

пажње у пословним односима;
•	 када се поклон пружа на јавном форуму, семинару или приликом посје-

те када би одбијање изазвало непријатну ситуацију;
•	 када се гостопримство веже за домаћински однос (нпр. пословни руч-

кови и сл.).
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6.1.6. Неспојивост функција и сукоб интереса

Полицијски службеник се мора уздржавати од било какве политичке 
активности, не може бити вођа политичке организације, не може имати 
функцију, осим у извршном органу безбједности ако је то законом пропи-
сано, не може бити кандидат политичке организације, нити може:
•	 јавно подржавати или се јавно супротстављати било ком кандидату за 

неку јавну функцију,
•	 држати говоре у име неке политичке организације,
•	 присуствовати политичким скуповима у униформи, осим у склопу 

обављања дужности,
•	 сакупљати финансијска средства за било коју политичку организацију 

или кандидата за јавну функцију.

За обављање било које додатне активности за новчану накнаду изван 
оквира службе неопходно је затражити и добити одобрење руководиоца 
полицијског органа. Ако је дозвољено обављање додатне активности, не-
опходно је обезбиједити да при обављању таквих активности не дође до 
сукоба интереса, или да обављање таквих активности не дјелује штетно 
у погледу извршавања службених дужности. Све додатне активности, по 
правилу, могу се обављати ван радног времена и простора.

Приликом обављања службених дужности полицијски службеник по-
ступа непристрасно и дужан је да избјегава сваку ситуацију која доводи у 
питање његову непристрасност или изазива сумњу у постојање сукоба ин-
тереса. Сукоб интереса настаје када полицијски службеник при обављању 
службене дужности ради са појединцима, предузећима и осталим субјекти-
ма са којима се приватно познаје, са којима је у родбинским/ пријатељским 
односима или дијели приватне интересе. 

6.1.7. Понашање у вези са новчаним средствима

Полицијски службеник је дужан да свој новац користи мудро и да на-
стоји да не преузима обавезе које не може измирити. Потребно је обезбије-
дити да лични финансијски проблеми не утичу на ефикасност обављања 
дужности на послу и интегритет полицијског службеника. Полицијски 
службеник је дужан да испуњава обавезе према заједници, као што су 
плаћање пореза, доприноса и остале финансијске обавезе.
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6.1.8. Повјерљивост

Полицијски службеник не смије, без одговарајућег овлаштења, одавати 
информације које добије у току вршења дужности. Ово се правило односи 
на све документе, евиденције и на електронски сачуване информације. Та-
кође, од полицијских службеника се тражи да штите приватност грађана. 
Начини на које се званичне информације могу злоупотријебити су:
•	 одавање информација,
•	 кориштење информација за остваривање личне користи,
•	 кориштење информација за остваривање користи појединаца или 

привредних субјеката и остваривање недозвољених циљева,
•	 кориштење одређених информација добијених из повјерљивих евиден-

ција за задовољење личних интереса или интереса трећих лица и
•	 брисање, мијењање или уништавање службене евиденције.

Предузимање напријед наведених радњи, као и других радњи које пред-
стављају неовлаштено кориштење повјерљивих службених информација, 
је строго забрањено.

Полицијски службеник не смије учествовати у изради научних или 
стручних радова или истраживачких пројеката који укључују ставове или 
мишљења о политичким питањима. Ако се полицајац бави научним радом, 
пожељно је да своја академска интересовања усмјери ка неким стручним 
ужим научним областима које се не могу довести у политички контекст. 
Отежавајућа околност је то што се полицијски службеници, претежно, 
баве студијама безбједности. Наиме, безбједносне појаве и феномени се не 
могу посматрати изван политичког контекста, јер су политичари, најчешће, 
главни секуритизујући актери. Поред овог, полицијски службеник треба да 
се суздржава од давања непримјерних јавних коментара.

6.1.9. Радно окружење

Опредијељеност за правичност, непристрасност и недискриминацију 
је од кључне важности за одржавање стандарда непристрасности, етичког 
понашања и одговорности. Полицијски службеник мора преузети активну 
улогу у обезбјеђењу услова који омогућавају да у његовом радном окружењу 
не буде пристрасности, дискриминације и узнемиравања било које врсте. 
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Полицијском службенику је забрањено конзумирање алкохолних пића 
у току радног времена, а конзумирање алкохолних пића ван радног време-
на не смије изазвати привремено смањење способности или потпуну не-
способност за обављање службене дужности. Строго је забрањено конзу-
мирати алкохол у свим службеним просторијама, осим када се то одобри 
за посебне прилике. Исто тако, полицијски службеник не смије пушити у 
подручјима гдје је то забрањено и на јавним мјестима уколико носи уни-
форму или друга службена обиљежја.

6.2. Полицијска култура

Начин понашања полицијских службеника прилоком обављања служ-
бене дужности, али и ван ње, детерминисан је низом фактора. Поред 
позитивних правних прописа и налога руководилаца, ту улази и специ-
фичан систем вриједности, ставова и увјерења који полицајци усвајају у 
односу на службу, менаџмент, грађане, институције власти и различите 
друштвене феномене. Тај систем вриједности, ставова и увјерења нази-
вамо полицијском културом. Њен настанак веже се за специфичан ста-
тус полицијских службеника у друштву (социјална изолованост, ризици 
посла, полицијска овлашћења и дужности, честе интеракције са лицима 
из криминалног миљеа, строги концепти полицијске  обуке, карактер ин-
формација које се користе у раду и сл.). Према томе, полицијска култура 
је поглед полицијских службеника на њихов посао и на свијет, проузро-
кован њиховим послом (Милосављевић, 1997).

Почеци научног бављења полицијском културом вежу се са другу по-
ловину двадесетог вијека. Данас је то питање значајно у контексту поли-
цијске деонтологије, социологије, психологије, понерологије, дефендоло-
гије и других дисциплина. Један квалитетан сажетак релевантних студија 
из ове области припремио је Р. Рајнер. Овај аутор издваја осам кључних 
карактеристика полицијске културе.16 

16  Према: Милосављевић, Б. (1997). Наука о полицији. Београд: Полицијска академија, 
стр. 44-46. 
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6.2.1. Посвећеност мисији

Полицијски службеници свој посао обично не доживљавају само као 
обавезу коју морају испуњавати ради личне и породичне егзистенције. То 
је за њих начин и стил живота за који су се спремали, обучавали и /или 
образовали. У том смислу, неки су полицију упоређивали са сектом која, 
као своју мисију, види борбу против криминалитета и хаоса у друштву. За 
полицајце је то узвишени идеал. Према њиховом схватању, они су пожрт-
вовани заштитници друштва и без њих би друштвени систем веома брзо 
запао у кризу и деструкцију. 

Већ током полицијске обуке, током боравка у полицијским објектима 
(интернати, касарне, станице,), кадети усвајају тај концепт мисије као и све 
друге битне карактеристике полицијске културе. Другим ријечима, ту по-
чиње процес њихове „иницијације“ у полицијску културу, а најчешће пу-
тем неформалник порука и поука које кадети добију од својих иснтруктора. 
Тако се у њиховој свијести развијају одређени осјећаји припадности који ће 
их заувијек везивати за „полицијски начин понашања“. Ово је посебно било 
изражено у периоду када су постојале средње полицијске школе. У ове шко-
ле уписивана су дјеца старости 14 до 15 година, чији процес социјализације 
још није био у потпуности окончан. У такав, недовољно исписан, лист хар-
тије неометано су могли стати сви обрасци понашања, ставови и увјерења 
која се везују за појам полицијске културе, а који нису увијек позитивни. 
Наиме, овакви концепти полицијске обуке били су карактеристични за ау-
торитативне државне системе и друштва у транзицији. Такође, строга дис-
циплина је била њихово основно обиљежје, а „галама“ старјешина, па чак 
и неки облици физичког кажњавања, били су неизоставни. Тако добијени 
кадрови тешко су се интегрисали у полицијске системе демократских др-
жава, а неки вриједносни системи и ставови које су ти људи формирали у 
школи (док су били дјеца) заувијек су остали да детерминишу њихов однос 
према служби и према грађанима. Све у свему, претјерана посвећеност ми-
сији није пожељна у полицијској организацији која се декларише као демо-
кратска. Са друге стране, „механичко“ обављање („отаљавање“) посла без 
икаквих осјећаја, такође је непожељно. Потребно је наћи одређену средину, 
праг нормалности и умјерености који у свему, па и у посвећености послу, 
треба да краси полицијског службеника.
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6.2.2. Цинизам

Након протека одређеног времена од ступања на дужност, пренагла-
шена посвећеност мисији постепено доводи до цинизма (безосјећајности, 
грубости, дрскости, отворености, па и бестидности). На почетку каријере, 
полицијски службеници су пуни елана, посвећени мисији и, у неку руку, за-
хвални властима које су им дале униформу и („добру“) плату. Како вријеме 
одмиче, међу њима долази до циничних погледа на стање у друштву и пе-
симистичких визија у односу на могућности побољшања тог стања. Дакле, 
код полицајаца се јавља став који карактерише опште неповјерење у туђе 
мотиве. Разлог за то је приступ информацијама које обичним грађанима 
нису доступне, нпр. информације о корупцији званичника власти која се 
не може доказати због опструкција руководилаца блиских властима, по-
литички подстакнута напредовања у служби и др. Истовремено, излажући 
себе ризицима и пратећи друштвено-политичку ситуацију, полицајци 
скупљају горчину и осјећају се као мањина која треба да се супротстави све 
јачим снагама нереда. Они губе вјеру у живот, људе, љубав... Борба против 
криминала и корупције је вјечита, а у њој се смјењују посвећеност мисији и 
цинизам и песимизам у погледу коначних исхода те борбе.

6.2.3. Сумња

Неопходност константног запажања феномена, лица и понашања у 
окружењу и уочавања могућих пријетњи (опасности), доводи до развоја 
једне професионалне деформације код полицајаца – ванредне сумњичаво-
сти. „Ко не сумња, не може да открије“, писао је својевремно доајен крими-
налистике, проф. др Владимир Водинелић. Дакле, полицијски службеници 
већ током обуке и/или образовања бивају упућивани да буду сумњичави 
према свему и свима, те да обраћају сталну пажњу на све појаве које могу 
добити безбједносни предзнак. Честа је појава да полицајци, када су на јав-
ном мјесту (кафићу) у друштву са неким чак њима врло блиским особама 
(пријатељима, родбином), врло често не могу задржати поглед на тој особи 
јер констатно осматрају окружење и друге људе. То често зна створити сли-
ку код саговорника да га полицајац не слуша, да му је досадно и сл. Међу-
тим, ради се о професионално условљеној деформацији и, сасвим сигурно, 
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полицајац може испратити и саговорника и обратити (дужну) пажњу на 
околину.

Сумња као карактеристика полицајца је пожељна уколико је поставље-
на на здравим основама, контролисана и не сувише наглашена, односно 
другима очигледна. Нпр. полицијски службеник криминалистичке поли-
ције мора сумњати како би могао открити кривична дјела. Такође, истом 
том службенику пријети потенцијална опасност од учинилаца кривичних 
дјела, па он мора изражавати одређени степен сумње у погледу особа које 
се крећу у његовој близини. Ипак, сумња није добра ако је нерационална, 
тј. ако пређе у параноју. На тај начин се развијају стереотипи сумње, по-
некад глорификовани од стране полицијске праксе и њеног квазинаучног 
уопштавања. Примјер стереотипа сумње јесте изражена сумња у читаве со-
цијалне групе, као што су припадници неких субкултура (панк) и сл. На тај 
начин, полиција несвјесно може допринијети виктимизацији неких група 
или појединаца. 

6.2.4. Социјална изолација и солидарност

Стара латинска изрека каже да врана врани очи не вади, а стара српска 
изрека је да „вук на вука ни у гори неће“. У складу с тим, влада мишљење 
да међу полицајцима постоји јака солидарност до које, између осталог, до-
лази и због појаве социјалне изолације. Људи сматрају да полицајци ни у 
ком случају неће кренути један против другог, те да то може довести до 
појаве прикривања кривичних дјела, прекрашаја и других недозвољених 
понашања и грешака полицијских службеника. У том смислу, ријеткост је 
да полицајац алкотестира колегу или да му изда прекршајни налог због не-
везивања сигурносног појаса. Ипак, није баш све тако црно-бијело. 

Солидарност у полицији је релативна појава. Наиме, солидарност је из-
раженија међу припадницима појединих служби – линија рада (саобраћај-
на полиција, криминалистичка полиција, специјалне јединице), а међу 
службама се може јавити чак и ривалитет. Штавише, када су у питању сло-
жени (поготово некоординирани) полицијски системи, у којима постоји 
више различитих полицијских агенција на различитим нивоима, постоје 
чак и отворени анимозитети и нетрепељивости. Такође, унутар полицијске 
организације постоје нетрепељивости у односима између полицијских 
службеника вишег и нижег чина. Честа је појава да полицајци не дијеле 
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информације и изворе информација са колегама, себично присвајајући ре-
зултате рада. Сумња, о којој смо говорили, врло често се односи и на колеге. 
Због тога полицајци не говоре колегема много више од онога што је апсо-
лутно неопходно, уз увијек могуће спиновање информација. Уосталом, све 
карактеристике колегијалних односа у свим организацијама могу се при-
мијенити и на полицију. Укратко, полицијска солидарност има своје гра-
нице унутар полицијских служби и рангова, али се та солидарност према 
окружењу манифестује као снажнија и јединствена.

 

6.2.5. Однос према појединим категоријама грађана

У односу према грађанима, полицијски службеници имају издиферен-
циране приступе, засноване на положају појединих категорија грађана у 
социјалном систему. Рајнер наводи да полицајци издвајају седам категорија 
грађана:
1. професионални зликовци („стари полицијски знанци“);
2. полицијска својина (људи из нижих друштвених слојева према којима 

полиција има слободан приступ јер очи јавности нису упрте у њих);
3. проблематични (стално позивају полицију, жале се и свађају, траже 

своја права);
4. изазивачи (љекари, носиоци правосудних функција, социјални радни-

ци – желе да продру у полицијске тајне и „ремете“ рад полиције);
5. обезоружавајући (жене, дјеца, старци, инвалиди);
6. доброчинитељи (активисти који иступају против полиције, стално кри-

тикују њен рад);
7. политичари (желе да контролишу рад полиције, подложни корупцији).

6.2.6. Конзервативизам

Примијећено је да су полицијски службеници људи конзервативинијих 
схватања, поготово у односу на друге људе. Ова одлика произилази из саме 
полицијске функције која се односи на заштиту јавног реда и поретка, мо-
ралних вриједности и утврђеног друштвеног система. Такође, томе је допри-
нијела и строга хијерархијска структура полицијских организација, чврста 
дисциплина и сл. У складу с овим, полицијска култура је против ригидних 
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и наглих промјена конвенционалних моралних норми. Полицајци обично 
потајно подржавају политичаре конзервативне деснице, а против су хомо-
сексуалаца, хипика и других категорија који „искачу“ изван оквира конвен-
ционлног морала. Ово може бити проблем у земљама (нео)либералне демо-
кратије, гдје се од полицајаца захтијева да имају широке погледе на свијет.

6.2.7. Мачизам

У тзв. полицијском свијету на цијени су снага, секс, алкохол и сличне „муш-
ке забаве“. Ово се, прије свега, односи на младе полицајце. Полицисјки служ-
беници, поготово млађи, често се такмиче у томе ко ће боље изгледати и ко ће 
добити више мишићне масе (хипермаскулинитет). Међу млађим полицијским 
службеницима формирају се посебни обрасци понашања који се манифестују 
у томе што сви возе возила исте марке и што веће снаге мотора, сви се слич-
но облаче, на начин да изгледају „полицијски“ и ван дужности. Већина њих 
се врло често позива на патриотизам и традиционалне вриједности, вјерност 
једној жени и сл. Међутим, промискуитетно понашање је често обиљежје по-
лицијске културе. Такође, слично као припадници криминалног миљеа, и неки 
полицајци желе да буду „главни“ у ноћним изласцима, уносећи службено нао-
ружање у ноћне клубове, чак јавно показујући исто (нпр. стављање пиштоља у 
киблу са ледом). Чест пратилац свега наведеног је алкохол.

6.2.8. Полицијски бракови

Усљед процеса демократизације полицијских структура, полицијским 
редовима приступило је много жена које су, самим тим, усвајале обрасце 
полицијске културе. Њихове сталне интеракције са мушким колегама, при-
родно, довеле су до тога да порасте број тзв. полицијских бракова. На ста-
билност и функционалност таквих бракова несумњиво утичу све претход-
но побројане одлике полицијске културе. Посвећеност мисији доводи до 
тога да се брачни партнери – полицајци не могу довољно посветити развоју 
брачних односа и запостављају свој брак, што коначно може резултирати 
разводом. Цинизам, као једна од карактеристика, може довести до излива 
грубости и дрскости једног или оба брачна партнера. Љубав која је била 
присутна на почетку постепено иде ка безосјећајности и равнодушности. 
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Сумња, као одлика криминалиста, доводи до љубоморе и сталне сумље у 
вјерност партнера. Поред овога, не треба посебно трошити ријечи о нега-
тивним утицајима претјераног конзервативизма и мачизма (када је ријеч о 
мушкој страни) на брак. Због свега наведеног, код „полицијских бракова“ 
постоји већа вјероватноћа развода или бар озбиљнијих брачних проблема. 

6.2.9. Расне и етничке предрасуде

У неким земљама постоје и расне и етничке предрасуде у полицијској 
култури. Те предрасуде су рефлексија погледа већинског становништва у 
тим друштвима. Већина треба да поштује мањину, али мањина не смије да 
буде реметилачки фактор према већини и према функционисању система.

6.2.10. Прагматизам

Највећи дио полицијских службеника усваја приземни, прагматски и 
антитеоријски поглед на посао и свијет. Они су веома често затворени за 
било какве иновације и образовне садржаје, држећи се утврђених, устаље-
них образаца понашања и дјеловања. Нажалост, ово се односи и на руко-
водни кадар који је (или би требао бити) високообразован. Прва реченица 
коју кадети или студенти могу чути на курсевима и високим полицијским 
школама јесте да је „теорија једно, а пракса друго“. Да ствар буде гора, ово 
изјављују високи полицијски официри и универзитетски професори. Тако 
млади полицајци, на самом старту, праве отклон од свега што пише у књи-
зи, сматрајући да широко академско образовање није потребно полицијској 
организацији. Оваква схватања су погубна за полицију.

6.2.11. Неке специфичности полицијске културе

Ово изнад је био уопштен преглед карактеристика полицијске култу-
ре. Као одраз бројних генерализација, овај систем карактеристика није 
примјењив на цјелину полицијске организације. Чак постоје схватања о 
плуралитету полицијских култура (Милосављевић, 1997). 
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Прво, полицијска култура није иста у свакој земљи. Поред универзал-
них одлика полицијске културе, свакако да постоје и значајне специфично-
сти у свакој појединој земљи или региону. Полицијска култура, прије свега, 
дио је система опште друштвене културе који су, несумњиво, различити. 
Свакако да полицијска култура није иста у Америци и Европи. Поред раз-
личитих општих културних система, значајне разлике постоје између ан-
глосаксонксог (прецедентног) и евроконтиненталног права. Све то детер-
минише специфична обиљежја полицијских култура. 

Друго, обиљежја полицијске културе варирају у односу на различите 
линије рада унутар полицијског система. Примјера ради, по том питању 
постоје значајне разлике између припадника криминалистичке и унифор-
мисане полиције. Те разлике условљене су природом послова које обављају 
једни и други, те ношењем, односно неношењем службене одјеће – унифор-
ме (крим. полицајци раде у цивилној одјећи). Припадници криминали-
стичке полиције су опуштенији, флексибилнији, више верзирани. Ригидна 
хијерархија и строга дисциплина на њих толико не утиче, остављено им је 
више простора за самосталну организацију рада. Они су посвећенији ми-
сији, циничнији и сумњичавији. Са друге стране, униформисани полицајци 
се понашају војнички, „озбиљнији“ су и неприступачнији за интеракцију. 
Униформа коју носе много их обавезује. Међу њима се испољава већи ниво 
солидарности, као и степен конзервативизма, мачизма и прагматизма.

Треће, постоје тврдње о томе како полицијски посао и партиципација у 
систему полицијске културе утиче на развој типа личности уопште, неве-
зано за појам „радне личности“. Наиме, често пута неки полицајци постају 
личности које су ауторитарне, ригидне, нетолерантне и нефлексибилне. 
Одликују се тежњом ка власти, поданичким менталитетом, крутим погле-
дима на спољни свијет, строгошћу према породици, предрасудама и слич-
ним особинама. Ипак, ово није никакво правило и ни у ком случају се не 
односи  на све полицијксе службенике (Милосављевић, 1997). 
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7. БЕЗВЈЕДНОСНА КУЛТУРА У ЗАЈЕДНИЦИ

Безбједносна култура представља изузетно важан сегмент остваривања 
безбједносне функције. Заједница у којој није развијена безбједносна кул-
тура не може очекивати ни задовољавајуће стање безбједности. На основу 
доприноса многих теоретичара и постојеће стручне и научне литературе у 
овој области било је могуће приступити утврђивању, описивању, анализи и 
дефинисању појма безбједносне културе. Тако данас можемо констатовати 
да савремено схватање овог феномена и његовог појма има своје мјесто и 
улогу у систему студија безбједности. Установљен је циљ безбједносне кул-
туре и њена дескрипција. У практичном смислу, омогућено је боље разу-
мијевање безбједносне културе, као и однос према истој. Међутим, уочено 
је да је бављење феноменом безбједносне културе, бар на нашим просто-
рима, штуро и селективног је карактера. Истраживања се најчешће своде 
само на ону мјеру која је ауторима потребна за област која им је, у датом 
тренутку, била од посебног интереса. Међутим, безбједносном културом 
као сегментом безбједности и њеном заштитном улогом, у смислу зашти-
те културног наслијеђа, скоро да се нико није бавио. Историја показује да 
наше друштво на овом простору има историјску традицију, спецификум 
духа поднебља, па тако и када је ријеч о (безбједносној) култури. Нашу 
културну традицију користила су и друга друштва на овим просторима. 
Утолико је значајније да се безбједносна култура мора развијати на вишем 
нивоу него што се стварно данас налази. 

Одређивањем референтних објеката безбједности, као и свеукупних 
вриједности и интереса у вези с њима, долазимо до утврђивања значења 
и значаја безбједносне културе, као и изналажења њене улоге и мјеста у 
савременим концептима безбједности заједнице. Афирмација безбједнос-
не културе и њене улоге у заштити референтних објеката безбједности ће 
постати незаустављив процес усавршавања и неизбјежних промјена. При 
томе, иницијатори неће бити само истраживачи и научни радници, већ ће 
то бити цивилно друштво, невладине организације, држава, али и међуна-
родна заједница. Тиме ће их условити брз процес развоја угрожавајућих 
фактора и потреба за изналажење одговарајућих рјешења у одговору на 
исте. Како се буде повећавало интересовање код појединаца, тако ће се 
повећавати интересовање код група, држава и организација међународ-
не заједнице. И обрнуто. У овом случају, нису у питању жеље појединаца 
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или група, већ су узрок брзи и савремени процеси промјене друштвеног 
поретка на глобалном плану који форсирају економски моћне корпора-
ције, а чији је циљ јединствено тржиште и тржишни односи у повећању 
капитала. Сваки свјетски и национални процес, било да је на политичком 
или економском плану, има потребу заштите тих процеса, а то се оства-
рује само процесом успостављања безбједности која је једна и недјељива, те 
безбједносне културе, како код појединаца и група, тако и код друштава и 
организација у међународној заједници. У том смислу, како се референтни 
број објеката безбједности повећава, повећава се интересовање за културу 
безбједности, као и њене специфичне улоге у заштити културног наслијеђа 
нације и државе. При томе, више није главно питање безбједносне културе 
као образовног и васпитног процеса на националном плану, питање је како 
и на који начин укључити сваког појединца у овај процес - да схвати, раз-
умије и да се прилагоди стварним ситуацијама, а нарочито како и на који 
начин укључити  у систем безбједносне културе представнике власти. Да 
би се могао спровести концепт безбједносне културе путем образовања и 
васпитања, мора се поћи и започети процес одоздо и одозго истовремено. 
То значи да сви грађани и представници власти морају бити образовани по 
питању безбједносне културе, како би се процес спровео са обе стране и 
истовремено заживио на свим нивоима, како међу грађанима, тако и међу 
њиховим представницима. Кад се спроведе безбједносни процес, процес 
безбједносне културе, истовремено се стиче осјећај и обавеза да је то на-
слијеђе националне културе друштва. Даље, кад се схвати значај безбјед-
носне културе и њене улоге у културном наслијеђу, схватиће  се и осјећај, 
потреба и обавеза безбједносне заштите културног наслијеђа, како унутар 
граница друштва, тако и изван његових граница. У овом контексту, кад се 
говори о културном наслијеђу, мисли се на језик, обичаје, идентитет наро-
да, територијални интегритет, суверенитет, државне границе и многе друге 
националне вриједности. Да би се те вриједности сачувале, потребна је чвр-
ста свијест, патриотски осјећај, безбједносна култура и потреба очувања 
тих вриједности. Да би смо могли указати на значај безбједносне културе, 
неопходно је обратити пажњу на овај феномен, односно шта он практично, 
у суштини проблема, представља и обухвата, те одредити како и на који 
начин безбједносна култура има свој значај у безбједности и безбједнос-
ном наслијеђу. С тим у вези, неопходно је поћи са дефиницијом безбједнос-
не културе која је прихваћена и којом се барата у научним и практичним 
круговима. Безбједносна култура је скуп угрожавајућих елемената који се 
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појединачно и скупно одражавају на стање безбједности и расположење 
људи на датом простору, средини или у објекту у одређено вријеме. Да би 
се безбједносна култура јединствено спроводила, како код научника, тео-
ретичара, тако и код практичара по питању безбједносне културе, основу 
и упориште мора имати у безбједносној политици друштва. На културну 
политику одређеног друштва у највећој мјери утичу креатори опште по-
литике у чијем је садржају и политика безбједности, а тиме и безбједносне 
културе и наслијеђа датог друштва. Као један од основних темеља одржања 
националне и људске културе управо се истакла безбједносна култура и 
њена улога у заштити културног наслијеђа и његових вриједности. Основ-
ни и примарни циљ и задатак сваког друштва у оквиру културе је потреба 
за сигурности друштва као људске заједнице, а та сигурност у овом смислу 
подразумијева да ће друштво, његова култура и наслијеђе бити у потпуно-
сти заштићени од угрожавања (нестанка, преотимања и присвајања, преи-
меновања његових вриједности и сл.) од других друштава. У овом смислу 
наговјештавамо да безбједносна култура може бити остварена као и све 
друге културе преко политике, права, социологије, дефендологије, понеро-
логије, као и путем нормативно-правне регулативе, како би била заступље-
на у свим сегментима друштва. Ово је потребно, значајно и неопходно у 
свим процесима људске егзистенције како би људска егзистенција опстала 
уз заступљеност безбједности, безбједносне политике као и њене нацио-
налне постојаности. Све то има посебан значај, нарочито кад се има у виду 
савремено доба и савремени облици угрожавања. У условима непостојања 
адекватне безбједности и безбједносне политике долази до губитка безбјед-
носног наслијеђа, а тиме и егзистенције друштва, нације или човјека као 
индивидуе. Мјесто безбједносне културе у новом концепту безбједности је 
одређено улогом комплетног културног обрасца, јер је потреба за безбјед-
ношћу једна од основних људских потреба. Безбједност се мора остварити 
кроз сарадњу, договор и преговарање. Едукацијом као дијелом безбједнос-
не културе се субјекти безбједности усмјеравају ка рјешавању међусобних 
сукоба мирним путем. Људи формирају мишљења о новим питањима без-
бједности, а постају их свјесни. Појединцима су, сагледавањем савременог 
концепта, постали јаснији односи на међународној сцени. Они су уз по-
моћ учења и разумјевања свог положаја у међународном систему време-
ном постали његови главни креатори. Појединац је сада свјестан да више 
није одговоран само својој држави или, рецимо, општини, него има осјећај 
одговорности за другог појединца који је километрима далеко од њега. 
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Безбједносна култура у савременим схватањима безбједности је такав об-
разац мишљења, понашања и опхођења, којим се узимају у обзир опсежна 
схватања појма безбједности, тачније узимају се у обзир сви захтјеви који 
су постављени новим концептом. Њоме се морају уважити све врсте обли-
ка безбједности: појединачне, војне, еколошке, економске и др. Она својим 
оквиром обухвата и оживотворавање замисли појединачне и колективне 
безбједности, колективне одбране и унапређења и ширења стабилности. 
Може се коначно потврдити да је безбједносна култура промјенљива ка-
тегорија која се, под утицајем промјене система и концепта безбједности, 
мијења. Колико широко схватамо безбједност, као једну и недјељиву, то-
лико схватамо и културу безбједности, колико референтних објеката раз-
азнајемо, толико нам је и безбједносна култура сложенија.17

За развој човјека, безбједност и култура имају битно мјесто, док је за 
развој друштва потребно имати изграђену свјест свих чланова заједнице о 
политичкој култури, дијалогу, толеранцији, разговору, договору, демокра-
тији, правној држави, правди, слободи медија, безбједности као врховном 
закону и свим другим Уставом загарантованим друштвеним и државним 
вриједностима.

У политичкој арени и политичком фолклору безбједносна култура је 
дио опште културе па се тако и безбједност у овом тексту посматра у функ-
цији културе. Међусобна веза културе и безбједности се може посматрати 
и историјски па је све што је створено кроз историју и окарактерисано као 
пар екселанс културни догађај, имало свој одраз и на безбједност, те се на 
одређен начин може рећи да је потреба за већом безбједношћу, као израз 
културне потребе, политичке и друштвене потребе била покретач и ини-
цирала свеукупни привредни и друштвени развој.

Важно је споменути да је једна од елементарних човјекових потреба, по-
треба да буде заштићен и да његов интегритет, приватност, достојанство 
и безбједност нису угрожени (Maslow,1943). Друштвена динамика утицала 
је на нове околности у којима се одвијају савремени заштитни,одбрамбе-
ни и безбједносни догађаји. Осјећај несигурности је све јачи, како поли-
тичке, економске, социјалне, еколошке итд., иако више снага и средства 
никад није било у функцији заштите, одбране и безбјeдности, као данас. 

17  Више о овоме у: Пејановић и др. (2017). Карактеристике система безбједности. 
Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, 
безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања.
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Традиционални поглед на безбједност, као функцију и задатак субјеката 
безбједности, односно безбједност „споља“, се напушта. 

Безбједносна култура је у многоме резултат социјалног наслијеђа, исто-
ријског наслијеђа, духа поднебља, а уједно је и идеја у проналаску мјера за 
превазилажење безбједносних проблема. Безбједносна култура оснажује 
присутност конвенционалних субјеката безбједности и утиче на подизање 
нивоа међусобне сарадње грађана и конвенционалних субјеката безбјед-
ности у сарадњи са околином. Она је средство које нам омогућава да се о 
нашој безбједности старамо на одговоран начин, чиме остварујемо право 
да будемо безбједни (Стајић et.al., 2005). Из овог проистиче да безбједнос-
на култура има грађанску, политичку и професионалну димензију, а ниво 
безбједности заједнице је директно пропорционалан јачини везе те двије 
димензије. На квалитет везе утичу поред социјалног, демографског, еко-
номског и културног наслијеђа и образовање, свијест, политика, друштве-
но-политичке прилике, те међународно окружење.

Имплементација корпоративног неолиберализма на нашим простори-
ма извршена је кроз  транзицијске процесе који су измакли   демократским 
механизмима конроле. То је довело до потпуног распада система вријед-
ности на коме су се темељиле и функционисале друштвене и полтичке 
организације, држвне и културне институције. Нови систем вриједности 
још увијек није успостављен, а „стари“ систем вриједности је уништен, сру-
шен. Оваква ситуација производи и одржава стање перманентне друштве-
не кризе и доводи до директне овисности друштва од непредвидиве и 
промјенљиве политичке ситуације као последице сталних сукоба и некон-
зистентних стратегија политичких странака и њихових предизборних и 
изборних кампања.. Последице овакве ситуације се снажно осјећају у свим 
сферама живота па и у домену културе, посебно безбједносне и политичке 
културе која би требала да почива на култури дијалога,  разумијевања и то-
леранције. Умјесто културе дијалога и толеранције, свједоци смо (посебно 
у предизборном и изборном периоду), свођења наше политичке културе на 
популистичке обрасце, нетолеранцију, политички екстремизам и релати-
визацију традиционалних моралних вриједности. Један народ се не цијени 
по броју становника, него по величини духовних људи, које је изњедрио, и 
који су свим народима дали најбољи дио себе:рођени у једном, припадају 
свим народима. Централно питање је докле смо доспјели у свом духовном 
и моралном развоју, јер пастири народа морају бити  симболи онога што је 
у њиховом народу најбоље. Безбједносна култура у систему безбједности, 
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али и у друштвеном систему као цјелини има превентивну, али и проак-
тивну улогу. Посматрање безбједносне културе је могуће на свим нивоима, 
од индивидуалног до глобалног, а њено присуство се уочава у свим сфе-
рама друштвеног живота. На тај начин је потребно сагледати њену улогу 
у савременим безбједносним концептима, која се превасходно огледа у 
еманципацији појединаца и група, чиме се они подстичу да питања соп-
ствене безбједности преузму у своје руке. Еманципација тиме постаје дио 
процеса културе безбједности чиме се постиже свијест о постојању чини-
лаца угрожавања, те спремности одговора на њих. Безбједносна култура 
има задатак да образовањем, васпитањем и искуством појединаца, полити-
чара, друштвених група па и цијелих народа достигне такав ниво свијести 
о безбједности који ће промјенити њихов однос појединца према безбјед-
носним питањима. Улога безбједносне културе у савременим схватањима 
безбједности је одређенa улогом комплетног културног обрасца, јер је по-
треба за безбједношћу једна од основних људских потреба. Она је врховни 
закон (Хегел). У савременим схватањима безбједности, безбједносна кул-
тура је такав образац понашања, опхођења и мишљења, којим се узимају 
у обзир широка схватања појма безбједности, тј. сви захтјеви постављени 
овим концептом. Она се схвата као интерес, потреба и вриједност, а ис-
пољава као мишљење о безбједности, понашање и приступ безбједности. 
С обзиром да је култура историјски промјенљива категорија, имплицира 
да је и безбједносна култура промјенљива категорија која се мијења под 
утицајем промјена система и концепта безбједности. Повећањем броја ре-
ферентних објеката безбједности, већ смо рекли, безбједносна култура по-
стаје комплекснија.

Безбједносна култура има своје унутрашње и спољашње манифеста-
ције. Унутрашње се односе на промишљање безбједности, а спољашње на 
понашање у безбједности, као и на приступ безбједности, под чим се прије 
свега мисли на спремност и способност да се, било материјално, било ду-
ховно, одговори на изазове и пријетње. Понашање државе у међународним 
односима и остваривање позиције са које може утицати на друге државе на 
међународној сцени, најбоље показује како култура обликује националну 
безбједност. Када се анализира ова сфера дјеловања културе, идентификују 
се три подручја гдје она проналази употребу у међународним односима, 
подручја политичке, стратешке и организационе културе. За разлику од 
политичке, стратешке и организационе културе, безбједносна култура тре-
ба да одреди понашање у безбједности, у систему као цјелини, подсистему 



Проф. др Душко Вејновић, проф. др Владимир Стојановић, мср Петар Б. Ђукић                          БЕЗБЈЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ

156

цјелокупног друштвеног система, његовим појединим дијеловима (субкул-
туре), као и на кључним тачкама безбједносне иницијативе и одлучивања 
на највишем нивоу друштвено-политичког ентитета. Култура и правила 
понашања у безбједности еволуирају сходно промјенама улоге државе и 
безбједносног простора/амбијента унутар или изван државног просто-
ра/територије. Изградња безбједносне културе је неопходан предуслов за 
успјешно функционисање друштвеног система и система безбједности, 
који се успоставља у организацији било ког нивоа. Безбједносна култура се 
базира на свјесности појединаца, а продори према било којој организацији, 
најуспешније се врше преко појединаца унутар организације (социјални 
инжењеринг). Превентива против оваквог дјеловања је развој безбједносне 
културе, а самим тим и политичке културе. 

Етички аспект безбједносне културе огледа се у подложности како 
позитивном, тако и штетном дјеловању околине. Девијантно понашање се 
директно рефлектује и условљава примјенљивост безбједносне културе јер 
њено слабљење изазива морално неприхватљиво понашање, ерозију нивоа 
безбједносне културе, деградацију друштвено етичких санкција и генерал-
но до стања небезбједности. С обзиром да је појмовно и природно безбјед-
носна култура дио опште културе, а самим тим и политичке културе, она 
има и свој социолошки аспект, јер је опстанак појединца у друштвеној гру-
пи условљен прихватањем образаца и правила понашања. Дилон указује 
да безбједност и безбједносна култура условљавају политичку мисао, док 
истовремено представљају вриједности које савремена политичка теорија 
проучава, дефинисањем политичких захтјева кроз безбједност, чиме се 
указује на политички аспект безбједносне културе (Dillon, 1996). Битан 
утицај економије на сва друштвена кретања и развој друштва имплицира 
да безбједносна култура има и економски аспект. Економски процеси дје-
лују на безбједносну културу, посредно и непосредно, као што и безбјед-
носна култура дјелује на економска кретања.

Већу пажњу треба посветити научно-образовном аспекту безбједносне 
културе. Образовање је у савременом друштву један од кључних развојних 
ресурса јер је у функцији развоја личности, самосвјести, а тиме и безбјед-
носне свијести. У нашим условима образовању треба вратити образ. Кон-
курентску улогу савремено друштво испољава кроз знање и образовање. 
Оно ће имати врхунски значај за јачање и развој стабилног друштва у Ре-
публици Српској јер „...образовање које укључује у свој садржај науку и 
културу, представља непревазиђену снагу и одлучујући фактор развоја и 
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прогреса личности и друштва“ (Кузмановић, 2002). Овоме у прилог гово-
ре трендови и захтјеви друштва које стасава око нас, у којем ће радници 
знања бити доминантна група (Дракер, 2005). Опстанак ће бити могућ само 
друштвима „наоружаним“ знањем, па мала друштва морају умногостру-
чити напоре у том правцу, јер је то оно што малим друштвима, као што 
је Република Српска, остаје (Кузмановић, 2002). Процес образовања мора 
постати дио културе, култивишући и обогаћујући личност те пружајући јој 
могућност да пронађе свој идентитет и сагледа своја ограничења, препреке 
и изазове глобалног друштвеног развоја. Образовањем се стиче свијест и 
став о потреби заштите док се науком спознавају начини реализације за-
штите. Овакво размишљање води ставу о неопходности уграђивања садр-
жаја безбједносне културе у образовни програм и то не само у специјализо-
ване образовне институције већ у комплетан образовни процес.

Читав је низ опредјељујућих фактора безбједносне културе који утичу 
на развој друштва као што су породица, образовање, културни обрасци 
и национални менталитет, право и систем дефендологије, понерологије, 
међународне правне норме и стандарди. Савремена друштвена догађања 
крећу се у оквирима општег глобалног преплитања тржишта идеја, до-
гађаја, изазова и актера. Међузависност диктира развој економије, култу-
ре, технологије, политике, медија и других чинилаца а резултат тих зби-
вања је постепено потискивање националних суверенитета и идентитета, и 
разарање локалних идентитета пред инвазијом моћних транснационалних 
институција и процеса. Овај процес подразумијева стварање нових кул-
турних синтеза али и нестанак, у распону од декултурације до отвореног 
етноцида, бројних мањинских култура (Инђић, 2009). Може се примјетити 
да су сва данашња друштва изложена утицајима глобализације а посебно 
њихови образовни и културни системи. Присутна је репродукција вријед-
ности и образаца понашања глобалног друштва на локалном нивоу што 
утиче на промјене вриједности и ставова према одређеним појавама. Од-
говор на ове утицаје мора бити изградња сопственог концепта интеграције 
у глобализоване токове јер би се та „локална“ верзија глобалне културе 
суочила са локалним културним идентитетом и националном културом, 
чије преобликовање може имати патолошке посљедице и угрозити идеју 
културног диверзитета или плуралитета култура.

Одређена политичка размишљања, активности и одлуке представљају 
се као безбједносни пројекат. Архитектура савремене политичке моћи, 
оличена у држави, институцијама и појединцима, укључујући савремене 
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демократске политичаре, своје кључне премисе гради на темељима безбјед-
ности и безбједносних потреба. Управо због тога је важно да политички 
лидери, који се позивају на безбједност, располажу знањима и умјећима 
који ће помоћи да се безбједносна култура оствари примјењујући адекватна 
политичка, економска, културна, војна, полицијска и друга средства. Кре-
атори политике и стратези склони су да виде ситуацију кроз свој културни 
„објектив“, са недовољно разматрања и калкулација перспектива и инте-
реса других, те је у том смислу потребно озбиљније порадити на њиховом 
образовању. Успостављање културе дијалога и толеранције је предуслов 
остварења демократије и људских права у нашем друштву и предпоставка 
елиминације отуђености, једноумља и екстремизма. Дијалог је саставни дио 
креативног приступа друштвеним односима.  Култура дијалога обухвата 
мноштво елемената : a) лична култура саговорника; б) поштовање саговор-
ника и право да има другачије мишљење; ц) развијену свијест и спремност 
на толеранцију средине у којој се дијалог води; д) критички приступ и тра-
гање за истином; е) дијалог мора дати стваралачки допринос даљем истра-
живању покренутог проблема; ф) дијалог не могу успјешно водити саговор-
ници чији се ставови унапред знају г) дијалог може обухватити сва значајна 
питања за друштво; х) компетентност саговорника може водити успјешном 
дијалогу; и) учесници у дијалогу морају бити равноправни у приступу про-
блему и његовом одређењу; ј) једина надмоћ и остварена предност једног 
саговорника јесте пуна аргументација ставова које износи; к) циљ дијалога 
је да унаприједи мишљење, а не да га потчини и дискредитује.                                      

 Начин на који ће се остварити и примјенити безбједносна култура у 
друштву не умањује значај и одговорност владајућих политичких снага, као 
de facto важног промотора овог концепта. Зато се и политичка елита иден-
тификује као циљна група која треба да буде одговорни носилац трансфе-
ра националне културе у безбједносну културу и који се морају укључити 
кроз неку форму образовног процеса како би стекли, а затим и оправдали 
тај статус. На сличан начин могу се посматрати и кадрови односно људски 
ресурси из безбједносних структура. 

Медији, као средство преко којих се преносе поруке широкој и друштве-
но мјешовитој публици, такође су веома значајна циљна група која треба да 
буде дио образовног процеса и активности, кроз које се садржаји нацио-
налне културе представљају на начин да доприносе промоцији и развоју 
безбједносне културе трансфером акумулираних знања и вриједности. 
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Улога безбједносне културе у превенцији угрожавања безбједности 
грађана Републике Српске је прије свега у еманципацији појединаца и гру-
па. Њено мјесто је одређено улогом комплетног политичког и културног 
обрасца. Безбједносном културом се оснажује национални идентитет, кроз 
јачање националне воље, патриотизма и спремности заштите виталних на-
ционалних вриједности, а усмјерена је ка остваривању трајних национал-
них циљева, првенствено уз ослањање на сопствене ресурсе и капацитете у 
свим доменима развоја друштва. Да би се остварила улога безбједносне кул-
туре у развоју друштва, она се мора усмјерити на циљне групе, превасходно 
младе, а потом на политичке елите и медије. Безбједносна култура мора да 
има запаженију и видљивију улогу и значај у систему образовања Републи-
ке Српске јер је то једини начин да се оствари концепт свеукупне безбједно-
сти који подразумјева активно учешће појединаца у вршењу безбједности. 
битна обиљежја безбједносне културе су: представља темељни основ ор-
ганизације и функционисања система безбједности, односи се на димен-
зије, вриједности, значења и смисао безбједности повезаних с културом и 
друштвом и усмјерена је како на процес и функционисање система тако и 
на његово мијењање. Образовни програми у Републици Српској се морају 
креирати тако да промовишу оне вриједности које су значајне за живот и 
идеје које ће донијети политичку и сваку другу стабилност, а надасве без-
бједност за цјелокупну заједницу.Подизањем нивоа безбједносне културе, 
кроз систем образовања у Републици Српској, утиче се на подизање нивоа 
свеукупне безбједности Републикe и тиме имплицитно свеукупном развоју 
друштва у Републици. Тиме се полазна премиса потврђује. Успостављањем 
безбједносне културе као научне дисциплине дошло би се до научне и тео-
ријске анализе безбједносних појава, односа и процеса, синтезе теоретских 
и практичних знања из ове области, изучавања поријекла, начина стицања 
и унапређења безбједносне културе, указивања на њен значај за одржавање 
безбједности, повећања свјесности и одговорности за безбједност на свим 
нивоима и секторима безбједности, откривања узрочно-посљедичног од-
носа са друштвеним појавама које угрожавају безбједност, те подстицање 
на даљи научни развој и унапређење знања из ове области.

Афирмацијом културе дијалога и толеранције се афирмишу основне 
вриједности демократије, а самим тим и безбједности. Код грађана се раз-
вија свијест о могућности утицаја на промјене. Насупрот томе нетолеран-
ција, императив политичког конформистичког понашања по сваку цијену, 
«одмазде» политичких странака за испољавање и најмањег политичког 
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нонконформизма, притисци у правцу «апсолутне монолитности» у изно-
шењу политичких ставова, странке умањују могућност утицаја појединца 
на политичке, економске, безбједносне и друштвене појаве, односе, процесе 
и битно утичу на објективну могућност да избори постану темељно људско 
право и услов напретка нашег друштва и његове стабилне безбједности.

„Сваки човек, сваки народ има право да у потпуности располаже својом 
будућношћу, да одреди правац свога развитка, да сачува и унапреди своју 
културу и своје вредности.“

Фредерико Мајор, „Сутра је увек касно“
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РЕЦЕНЗИЈА:  
Академик проф. др Драго Бранковић1 

„БЕЗБЈЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ:  
Дефендолошки, полицијски, полемолошки и понеролошки  

аспект – одабране теме“
aутора

проф. др. Душка Веjновића2,  
проф. др Владимира Стојановића3  и

мср Петра Ђукића4 

Рукопис књиге „БЕЗБЈЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ: Дефендолошки, по-
лицијски, полемолошки и понеролошки аспекти – одабране теме“ настао 
је као резултат синергије савремених теоријских знања и искуства аутора 
(Душка Вејновића, Владимир Стојановић, Петар Ђукић) Аутори су, у виду 
синтезе, у овом дјелу направили сублимацију свог досадашњег научно-ис-
траживачког и стручног опуса, као и својих знања из области безбједности. 
Избором релевантних тема и њиховом адекватном методолошком експи-
кацијом они су предочили најбитније проблеме безбједности са аспекта 
безбједности као науку, безбједности као емпирије, безбједности као орга-
низације заједнице, те безбједности као основног људског права и људске 
обавезе. Тумачећи све нивое и секторе безбједности, аутори сасвим оправ-
дано закључују да је безбједност врховни закон, conditio sine qua non нор-
малног функционисања људских заједница, али и појединаца у њима.

У рукопису књиге представљена су основна савремена схватања нових 
научних дисциплина које ће садашњим и будућим генерацијама безбједња-
ка и читаоца, приближити научно поље дефендологије као науке о заштити, 
одбрани и безбједности. Дефендологија, као парадигма владајуће теорије у 
овој области, на теоријски утемељен начин дефинише откривене законито-
сти и научне законе структуре и динамике у ужим научним областима, као 

1 Академија наука и умјетности Републике Српске 
2 редовни професор Универзитета у Бањој Луци
3 редовни професор и ректор Универзитета модерних знаности ЦКМ у Мостару
4 научни сарадник Европског дефендологија центра из Бања Луке
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што су полицијска деонтологија, полемологија и понерологија. 
Књига „Безбједност у заједници: Дефендолошки, полицијски, полемо-

лошки и понеролошки аспекти – одабране теме“ познатих и признатих ау-
тора из ове области, поред предговора и прегледа кориштене литературе, 
структурно је конципирана тако да садржи седам цјелина (поглавља) које 
истовремено представљају одабране теме. Сасвим оправдано, у првој цје-
лини аутори приказују научно утемељење заштите одбране и безбједности 
интерпретирајући основе дефендологије као науке о заштити, безбједности 
и одбрани, полицијске деонтологије као науке о полицијским дужностима, 
полемологије као науке о рату (и миру); те понерологије као науке о злу 
(израженом кроз безбједносне изазове, ризике и пријетње). Друга тема по-
свећена је деонтолошким аспекатима безбједности заједнице. У оквиру те 
теме аутори, на себи својствен начин, износе промишљања о безбједности 
као људском праву и истовремено као дужности човјека – грађанина, на-
глашавајући да грађанин не смије бити пасиван када је његова безбједности 
у питању, већ мора имати осјећај дужности заштите властите и безбједно-
сти друштвене заједнице. Трећа тема посвећена је проблемима различитих 
сектора безбједности (национална, војна, јавна, приватна, социјална, со-
цијетална, еколошка и здравствена безбједност). Очито, како аутори инси-
стирају, безбједност није само „пушка и уноформа“, већ нешто много шире 
и свеобухватније. У четвртом дијелу књиге рукописа описана су најактуел-
нија зла (читај: изазови, ризици и пријетње безбједности) која пријете људ-
ским заједницама – сиромаштво (биједа), тероризам, организовани крими-
нал и корупција, природне катастрофе, епидемије. Пети дио, под називом 
„полицијска деонтологија“, односи се на опште дужности, овлашћења и 
послове полиције – правни и тактички аспект. Сасвим разумљиво, шести 
дио представља наставак претходног и у њему се расправља о полицијској 
етици (етичка димензија полицијске деонтологије) и полицијској култури 
у смислу специфичних образаца понашања полицијских службеника. Ко-
начно, седма тема је безбједносна култура у заједници у оквиру које аутори 
истичу да заједнице које нису изградиле безбједносне културе грађана не-
мају шансу за безбједност.

 Ауторима су, веома зналачки и умјешно, користили све истраживачке 
методе примјерене истраживању феномена у друштвеним и хуманистич-
ким наукама, међу којима посебно аналитичку, дијалектичку, синтетич-
ко-дедуктивну, правну, историјску и др. Са задовољством констатујем да 
рукопис књиге садржи добар одабир релеватних тема, прихватљиву уну-



Дефендолошки, полицијски, полемолошки и понеролошки аспекти                                                                                  РЕЦЕНЗИЈЕ 

165

трашњу структуру, да је текст писан стручно-научним језиком што све 
омогућава будућим читаоцима потпуно разумијевање сложене проблема-
тике безбједнсоти у заједници. Ауторима исказујем захвалност, а издавачу 
препоручујем да текст штампа у интегралном садржају. 

                                                                  

Рецензент:

Академик проф. др Драго Бранковић,  
Академија наука и умјетности Републике Српске
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РЕЦЕНЗИЈА: 
Проф. др Станислав Стојановић1

„БЕЗБЈЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ:  
Дефендолошки, полицијски, полемолошки и понеролошки аспект – 

одабране теме“

Аутори:
др Душко Веjновић2,  

др Владимир Стојановић3, и
мср Петар Ђукић4

Рукопис „БЕЗБЈЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ: Дефендолошки, полицијски, 
полемолошки и понеролошки аспекти – одабране теме“ аутора проф. др 
Душка Вејновића, проф. др Владимира Стојановића и мср Петра Ђукића 
резултат је изражене потребе континуираног проучавања безбедносних 
појава и процеса у заједници. Монографија разматра дефендолошке, поли-
циолошке, полемолошке и понеролошке аспекте безбедности у заједници 
и то на један веома иновативан и репрезентативан начин. Наиме, уваже-
ни аутори су препознали значај мултидисциплинарног и мултисекторског 
присупа бављењу проблематиком безбедности, што је резултирало не то-
лико обимним, али садржајно веома богатом научном публикацијом. 

Неспорна је чињеница да се садржај појма безбедности у великој мје-
ри изменио у постхладноратовској структури света, а изазови повезани са 
најновијом глобалном претњом – пандемијом коронавируса само су још 

1 Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране, Министарство одбране 
Републике Србије, Београд
2 редовни професор Универзитета у Бањој Луци
3 редовни професор и ректор Универзитета модерних знаности ЦКМ у Мостару
4 научни сарадник Европског дефендологија центра из Бања Луке
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снажније подстакли процесе секуритизације разних природних и друштве-
них појава и процеса. У таквим условима, када се безбедност у савременим 
друштвима широм света намеће као питање свих питања, интегрални при-
ступ проучавању појма безбедности, што представља и полазно теоријско 
становиште аутора, се намеће као прека потреба. Дефендологија, интеграл-
на наука заснована на парадигми заштита + одбрана = безбедност, је заси-
гурно прави пут ка том циљу. Исто тако, као што уважени аутори Вејновић, 
Стојановић и Ђукић наводе, неопходно је елиминасити често наглашен 
струковни и прагматични приступ из безбедносног дискурса, те заштиту, 
одбрану и безбедност научно утемељити кроз нове дисциплине, као што су 
полицијска деонтологија, полемологија и понерологија. Тим дисциплинама 
треба јасно одредити појам, предмет, садржај, методе и технике, појмов-
но-категоријални апарат. У том смислу, прецизно одређени и издиферен-
цирани научни конституенси могу допринети отклањању присутних диле-
ма и различитости код проучавања питања везаних за заштиту, одбрану, 
полицију, рат, угрожавање безбедности и безбедносну културу.

Уважени аутори, поред научног утемељења заштите, одбране и без-
бедности, у раду се баве и филозофском димензијом безбедности, посма-
трајући је као људско право, грађанску дужност, те као врховни закон. 
Даље, аутори са баве различитим секторима безбедности, најактуелнијим 
безбеднисним изазовима, ризицима, укључујући и безбедносном културу у 
заједници. Значајан део овог иновативног дела односи се на полицијску де-
онтологију – дужности полиције, полицијску етику – правила понашања и 
полицијску културу – обрасце понашања полицијских службеника у служ-
би и, генерално, у животу.

Монографија је методолошки на примерен начин утемељена и структу-
ирана. Писана је разумљивим језиком уз доследну употребу појмовно-ка-
тегоријалног апарата науке и струке безбједности, затим социологије као 
темељне науке о друштву, као и осталих друштвених наука. То моногра-
фију чини употребљивом за широк круг читалаца, подједнако академске 
и стручне провенијенције. Научницима и стручњацима из ових области 
монографија може послужити као инспирација, подстицај и оквир за даљи 
научно-истраживачки ангажман на даљој промоцији интегративног при-
ступа у проучавању све захтевнијих изазова у сфери безбедности. Исто 
тако, својим садржајем и разумљивим стилом којим је писана,  моногра-
фија отвара могућност да науку безбедности приближи и широј чиота-
лачкој јавности. Она ће, у првом реду, користити студентима друштвених 
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факултета, људима запосленим на пословима заштите, одбране и безбедно-
сти, доносиоцима политичких одлука и свима онима који су заинтересова-
ни за даљи развој дефендологије, полицијске деонтологије, полемологије и 
понерологије.

На основу свега наведеног, мишљења сам да овај рукопис заслужује 
пуни респект и са задовољством предлажем његово публиковање.

Рецензент:

Проф. др Станислав Стојановић,  
Институт за стратегијска истраживања,  

Универзитет одбране, Министарство одбране  
Републике Србије, Београд
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РЕЦЕНЗИЈА:  
Доц. др Предраг Обреновић1

„БЕЗБЈЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ:  
Дефендолошки, полицијски, полемолошки и понеролошки аспект – 

одабране теме“

aутора

проф. др Душка Веjновића2, 
проф. др Владимира Стојановића3 и

мср Петра Ђукића4

Kњига под насловом „БЕЗБЈЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ: Дефендолошки, 
полицијски, полемолошки и понеролошки аспект – одабране теме“, аутора 
проф. др Душка Вејновића, проф. др Владимира Стојановића и мср Петра 
Ђукића, која ускоро излази из штампе, има потенцијал да заинтригира 
научну и стручну јавност. Уважени аутори извршили су избор занимљивих 
и увијек актуелних тема из сфере безбједности, изашавши изван устаљених 
парадигми и стручних и научних дискурса интерпретације овог феномена, 
проучавајући дефендолошке, полицијске, полемолошке и понеролошке 
аспекте. Своје богато теоријско знање обогаћено практичним искуством 
они су искористили да направе једно модерно и инспиративно дјело, што 
овај рукопис свакако јесте. 

Књига уважених аутора Вејновића, Стојановића и Ђукића састоји 
се од неколико тема из области безбједности које су поредане логичким 
редослиједом. Њену структуру чини шест посебних дијелова. У првом 
дијелу, под називом „Научно утемељење“, аутори излажу теоријске основе 
дефендологије као нове парадигме у безбједности засноване на концепту 
заштита + одбрана = безбједност, затим основе полицијске деонтологије, 

1 Независни универзитет Бања Лука
2 редовни професор Универзитета у Бањој Луци
3 редовни професор и ректор Универзитета модерних знаности ЦКМ у Мостару
4 научни сарадник Европског дефендологија центра из Бања Луке 
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полемологије и понерологије. Овај дио садржи појмове који ће се „провлачити“ 
кроз већи дио текста, бацајући једно ново свјетло на безбједносни дискурс. 
Други дио књиге посвећен је безбједности као најопштијем људском праву, 
затим безбједности као најузвишенијој грађанској обавези (дужности), 
након чега аутори закључују да је безбједност врховни закон – „закон 
над законима“. Посебна вриједност овог дијела огледа се у томе што је 
појму безбједности приступљено на филозофски начин, уз истовремено 
прожимање момената и примјера из праксе. У трећем дијелу књиге, под 
називом „Вишезначност појма безбједности заједнице“, уважени аутори 
Вејновић, Стојановић и Ђукић представили су савремено схватање појма 
безбједности, посебно елаборирајући неке традиционалне (јавна, војна, 
национална/државна, приватна/корпоративна безбједност) и нове секторе 
безбједности (социјална, социјетална, еколошка, енергетска, здравствена 
безбједност). Сви интерпретирани сектори безбједности представљени 
су на кратак, јасан и илустративан начин, уз кориштење савремених 
концептуалних оквира за анализу безбједности. Четврти дио књиге 
резервисан је за (у понеролошком смислу) зла која пријете човјечанству 
у актуелном тренутнку, од оружане агресије, тероризма организованог 
криминала па све до нових изазова као што су деградација животне 
средине, сиромаштво, пандемијска инфлуенца и др. Наредна два дијела, 
пети и шести, посвећени су полицији. Наиме, цијењени аутори говоре о 
полицијској деонтологији, односно о општим дужностима полиције, а 
затим о увијек актуелним и интересантним феноменима полицијске етике 
и полицијски културе. Коначно, седми и уједно посљедњи дио књиге, 
реферише се на појам и значај безбједноне културе у заједници. 

Књига је писана лако схватљивим стилом, као јасно, читљиво и уређено 
штиво. Аутори, на прилично прецизан начин, користе савремени појмовно-
категоријални апарат науке безбједности, али и других друштвених наука. 
Мишљења сам да књига посједује велики капацитет да инспирише научне 
раднике из разних области на даља истраживања савременог појма 
безбједности и савремених безбједносних изазова, ризика и пријетњи. Исто 
тако, књигу могу користити студенти безбједности, правних и политичких 
наука, социологије и других друштвених наука, доносиоци политичких 
одлука те сви они који раде на пословима безбједности. Уважени аутори 
Вејновић, Стојановић и Ђукић су веома вјешто користили универзалне 
принципе струке и науке као што су: објективност, прецизност, тачност, 
систематичност, општост и слично, те нивое стручног и научног сазнања 
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као што су дескрипција, стручно и научно објашњење, откриће, научно 
предвиђање итд.

На основу свега реченог, књигу под насловом „БЕЗБЈЕДНОСТ У 
ЗАЈЕДНИЦИ: Дефендолошки, полицијски, полемолошки и понеролошки 
аспект – одабране теме“ оцјењујем високом оцјеном, те са великим 
задовољством предлажем њено интегрално публиковање.

Рецензент:

Доц. др Предраг Обреновић, 
Независни универзитет Бања Лука 
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