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Извори сазнања у процесу научног истраживања
безбедносних појава 

Апстракт: Безбедносне појаве се научно спознају у проце-
су научног истраживања, посредством извора научног сазнања. 
Нивои и врсте научног сазнања и научних извора су бројни. Циљ 
овог рада су дефинисање, дескрипција и класификација нивоа (ква-
литета и квантитета) научног сазнања и извора из којих се оно 
стиче. С тим у вези, у раду се разматра вредновање сазнања и 
извора сазнања, указује се на различите персоналне и материјал-
не изворе сазнања, односно на разне јавне и поверљиве – писане и 
аудиовизуелне научне изворе и предмете. Закључак аутора је да је 
вредновање извора научног сазнања, као и самих научних чињени-
ца, важно за исход процеса истраживања и постизање истинитог 
и објективног научног сазнања о безбедносним појавама.

Кључне речи: научно сазнање, извори научног сазнања, безбеднос-
не појаве, безбедносне науке, методологија научног истраживања.

Увод

Предмет овог истраживања јесу извори научне спознаје (науч-
ног сазнања) који се користе у истраживању безбедносних појава. 
∗ sasa.mijalkovic@kpu.edu.rs
∗∗v.arezina@yahoo.com, vera.arezina@fpn.bg.ac.rs
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Потреба за оваквим истраживањем потекла је из специфичности 
извора научног сазнања, које су условљене специфичностима без-
бедносних појава. Наиме, безбедносна појава је свака појава при-
родног, људског, техничко-технолошког или комбинованог порек-
ла (субјект, радња, збивање и/или стање) која врши позитиван или 
негативан утицај на безбедност, односно на заштићеност рефе-
рентних вредности и интереса појединца, друштва, државе и/или 
међународне заједнице. Дакле, то су истовремено све могуће појаве 
којима се достиже, штити и унапређује безбедност, односно појаве 
којима се безбедност угрожава (Мијалковић, 2009: 129).

Ситуацију посебно чини сложеном то што се за одређене појаве 
не може рећи да су искључиво појаве стварања односно угрожавања 
безбедности. Те појаве имају комбиновани карактер јер су истовремено 
и конструктивне и деструктивне. На пример, „изградњом нуклеарне 
електране осигурава се енергетска безбедност, односно трајније и 
ефикасније снабдевање становништва и привреде енергентима, по 
приступачној цени. Међутим, рад нуклеарне електране скопчан је 
са извесним ризицима загађења животне средине и угрожавања 
здравља људи, а у случају озбиљнијих хаварија и са ризицима 
угрожавања међународне и глобалне безбедности. Стога је логично 
да постоје опречне струје ‘за’ и ‘против’ нуклеарне енергије, обе 
са аргументима који су у извесној мери оправдани“ (Мијалковић, 
Поповић, 2016: 102).

С друге стране, систем безбедности који спречава и сузбија угро-
жавајуће појаве комплекс је складног деловања више организација 
безбедности које обављају специфичне (пот)функције безбедности, 
у чему се ослањају на друштво, на његову безбедносну културу, на-
ционално и међународно право, као и на међународне савезнике, 
што резултира извесним стањем/квалитетом безбедности. Велика 
динамичност велике структуре условљава бројност и компликова-
ност безбедносних ситуација, што отежава њихово истраживање.

Очигледна је, дакле, специфичност/сложеност безбедносних 
појава, па њихово научно спознавање захтева комплементарно и 
(неретко) истовремено коришћење разноврсних извора сазнања. Да 
бисмо указали на посебност научног истраживања безбедносних 
појава, у раду је учињен осврт на појам, врсте и вредновање науч-
ног сазнања, као и на појам, типологизацију и вредновање извора 
из којих се наведена научна сазнања стичу.
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Појам и нивои научног сазнања 

Научно сазнање стиче се у поступку научног истраживања. 
Овај процес назива се још и „научном спознајом“ предмета и про-
блема истраживања. „Истраживање је логички, епистемолошки и 
технички систем умних и других пратећих активности којима се, 
применом научних метода, верификује већ постојеће, или стиче 
ново научно сазнање“ (Михајловић, 2004: 65). Истраживањима се 
„опажају, описују, класификују, откривају и прогнозирају појаве и 
процеси, чиме се непрекидно проверавају, проширују, продубљују 
и критички систематизују научна сазнања“ (Милосављевић, 
Радосављевић, 2013: 31). 

Нису сва (са)знања научна; научна сазнања су посебна врста 
знања и одликују се посебним карактеристикама:

– објективност, поузданост и проверљивост, јер научна сазнања 
морају да одговарају реалном стању ствари, да буду лишена било 
каквих субјективности и личних интереса истраживача, те да други 
истраживачи, применом исте, сличне или различите методологије, 
могу да дођу до идентичних резултата. Тиме се проверавају, односно 
потврђују резултати претходних истраживања. Објективност је 
већа уколико су резултати истраживања поткрепљени валидним 
емпиријским доказима, којих је више и који су добијени из више 
различитих научних извора. Дакле, научна сазнања настају у 
процесу истраживања, а не на основу произвољног мишљења;

– општост и систематичност научних сазнања подразуме-
вају најопштију презентованост, разумљивост и беспрекоран поре-
дак знања. То значи да је знање представљено на општем нивоу 
апстракције, да је схватљиво, прихватљиво и актуелно, те да је при-
казано у следу од општег, преко посебног, ка појединачном нивоу 
општости, које је смислено класификовано и повезано у логични 
систем знања. Остварују се на основу кохерентности делова науке, 
научних теорија и научних закона;

– прецизност, тако да употреба језичких термина буде јас-
на и разумљива због „природних“ промена унутар различитих 
језика (Арежина, 2016: 301–299). Важна је сликовитост, али и 
недвосмисленост исказаних научних садржаја, без простора 
за ширеконтекстно тумачење, осим уколико се изричито не 
наглашавају могућности или контексти екстензивних приступа 
тумачењу предметних садржаја. Уколико временом дође до 
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„промене значења одређених термина, те промене се морају тачно 
одредити“ (Милошевић, Милојевић, 2001: 13);

– променљивост, тако што је динамичност знања одраз реалних 
приказа динамичности друштва и стварности, али и тиме што се 
кроз иновативност у науци тежи унапређењу квалитета живота и 
осавремењивању друштвених и других процеса. Променљивост 
знања је последица објективности у његовом стицању и развоју;

– применљивост, јер знања која нису употребљива, сврсисход-
на и друштвено оправдана, нису ни научна.

Различити су нивои научног сазнања. Према циљевима ис-
траживања, то су: научни опис (дескрипција), научно сврставање, 
научно објашњење, научно предвиђање и научно откриће (Сакан, 
2006: 440–447):

– научна дескрипција (опис) је почетни/најнижи ниво научног 
сазнања којим се описује одређена појава, процес или понашање. Реч 
је о сликовитом описивању/констатацији битних својстава/обележја 
и о евидентирању очигледних и јасних узрочно-последичних 
односа, на бази личне опсервације/научног третирања (посматрања, 
испитивања, мерења, експеримента, анализе садржаја) предметне/
проблемске појаве; 

– научна класификација (типологизација) је нижи ниво науч-
ног сазнања у којем се процеси, „појаве и њихова својства могу 
сврстати у одређене категорије, класе и типове, према критеријуму 
сличности или на други начин“ (Адамовић et al., 2009: 19). Тиме се 
уводи ред/поредак међу научне категорије истоврсног или различи-
тог нивоа значаја, садржаја и општости;

– научно објашњење је виши ниво научног сазнања о односима, 
узрочностима и законитостима између или унутар одређених поја-
ва или процеса (Marczyk et al., 2005);

– научна прогноза је још виши ниво научног сазнања, којим се 
утврђују тенденције и предвиђања одређених безбедносних и пове-
заних појава, процеса и догађаја;

– научно откриће је највиши ниво научног сазнања „о до тада 
непознатим, неоткривеним својствима, одредбама, чиниоцима, од-
носима, активностима“ у вези са предметом и проблемом истражи-
вања (Милосављевић, Радосављевић, 2013: 443).

Осим тога, према исходу истраживања, односно према квалитету 
сазнања, у области безбедности евидентна су три нивоа научног 
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сазнања. То су нивои: индикатора, податка и/или информације. 

Слична је и класификација нивоа обавештајних сазнања (упореди 
са: Мијалковић, Милошевић, 2013: 120–115).

Научни индикатор је основни, најнижи ниво необрађеног 
сазнања о предмету интересовања, чије значење и степен објектив-
ности и комплетности у тренутку његовог стицања нису поуздано 
познати (реч/синтагма/реченица, физички предмет/објекат, број, 
слика, звук, мирис, лице). Тај почетни показатељ је сигнал о нео-
пходности даљег прикупљања сазнања, чијим је повезивањем мо-
гуће доћи до виших нивоа научне истине.1 

Научни податак је виши ниво знања који је продукт логичких 
операција суђења и закључивања током укрштања и обраде научних 
индикатора, односно обраде других научних извора на које је упутио 
научни индикатор. Према ужем схватању, „податак је констатовање 
постојања – непостојања одређеног индикатора“ (Милосављевић, 
Радосављевић, 2013: 478). Подацима се приказује шири, али изоло-
вани опис неког аспекта или својства безбедносне појаве (субјекта, 
објекта, идеје, радње, стања, збивања, односа). Објективност и ком-
плетност података такође нису апсолутно поуздани, па би оваква 
сазнања требало проверити из више различитих извора, односно 
применом више различитих метода. 

На крају, научна информација је највиши ниво истраживачког 
сазнања о конкретном предмету и проблему истраживања, који је 
продукт научног повезивања и тумачења прикупљених индикатора 
и података. Реч је о смисленој проверљивој мисаоној целини којом 
се дају објективно тумачење и интерпретација безбедносне поја-
ве, односно комплетан, недвосмислен и истинит одговор на питање 
научног проблема. Реч је о знању које се саопштава научним је-
зиком, због чега може да буде предмет научног комуницирања и 
употребљиво је приликом истраживања и обрађивања других ин-
дикатора и података. Након озбиљније провере, научна информа-
ција може да постане део корпуса наука о безбедности, у одређеној 
научној области односно теорији.

1 У безбедносној пракси то је почетни, непроверени показатељ о безбедносној појави (тзв. 
индиција). Индикатори се у безбедносној (као и у свакој другој) науци односе на варијабле 
појединачних хипотеза: „Они су видљиве манифестације суштине варијабле, односно поја-
ве која се истражује, преко којих се та појава може уочити, препознати, објаснити и сазнати“ 
(Сакан, 2005: 126); такође, индикатори „могу бити и вредносни судови, субјекти, објекти, 
средства, активности, квантитети, квалитети, резултати и слично“ (Сакан, 2006: 509).
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Иако је реч о различитим квалитативним нивоима научног 
сазнања, и иако је научни индикатор по правилу почетно сазнање 
о предмету истраживања, ваља имати на уму то да није немогуће 
да се на први мах стекну научни подаци или научне информације 
(нпр., увидом у оригинални документ чији су извор, објективност 
и истинитост неспорни). Иначе, индикатори и подаци се збирно 
називају изворним сазнањима, док се информације називају још 
и научним сазнањима (научно сазнање схваћено у ужем смислу 
речи). У свакодневном жаргону безбедносне „теорије и праксе“, за 
све нивое научног сазнања користи се синоним „научни податак“ 
(научно сазнање схваћено у ширем смислу речи).

Извори сазнања о безбедносним појавама

Извори сазнања су сви посредници који носе индикаторе и 
податке, а неретко и информације на основу којих се сазнају истине 
о предмету истраживања. 

Генерално, и у жаргону безбедносне теорије и праксе, сви 
извори сазнања грубо могу да се поделе на персоналне (тзв. живе) 
и материјалне (тзв. неживе) изворе.

Персонални извори научног сазнања

Персонални извори сазнања су појединци, групе или одређене 
организације из руководећих, координирајућих и извршилачких 
нивоа националног система безбедности и институција међуна-
родне безбедности, агенција/служби безбедности, преко политич-
ких партија, до синдиката, невладиних организација и грађана, али 
и илегалних организација, криминалних и терористичких група. 
Понашање, размишљање и ставови тих респондената су „најди-
ректнији, најактуелнији, најпотпунији, највалиднији и најверодо-
стојнији извор података“ (Милосављевић, Радосављевић, 2013: 
479). Ово, свакако, уколико из неких разлога нису вољно или не-
вољно необјективни, и уколико су спремни да сарађују у процесу 
научног истраживања.

Појединци, односно респонденти имају одређене мотиве/ин-
тересе да учествују у активностима/делатностима одређене групе/
организације, и са тим у вези имају и одређена искуства, знања 
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и ставове, што их чини значајним изворима научног сазнања. 
Истовремено, „водећа група, вође, имају своје циљеве које намећу 
као циљеве организације“, односно спроводе прокламоване циље-
ве владиних и међувладиних организација. Стога се њихова знања, 
искуства и ставови могу разликовати од знања, искустава и ставо-
ва појединаца. „Организација опстаје, у начелу, док у организацији 
постоји схватање о подударности, спојивости и међузависности 
циљева организације и интереса чланова организације“ (Термиз, 
Милосављевић, 2008: 391), односно док оснивач (влада, међувла-
дина платформа) не одлучи другачије.

Дакле, извори сазнања су унутрашњи/интерни актери колекти-
ва: појединци, групе и читави колективи – руководиоци, извршиоци, 
вође и следбеници (упореди са: Ђорђевић, 2012: 83). То су, такође, и 
спољни/екстерни актери: грађани, посматрачи, аналитичари.

За стицање научног сазнања важно је и тзв. невербално пона-
шање, које чини „у просеку 60–65% извора информација и прено-
шења порука између комуникатора. Пошто људи нису увек свесни 
да комуницирају невербално, говор тела је често искренији од вер-
балних исказа, који се могу свесно прилагођавати постизању говор-
никових циљева“ (Наваро, 2008: 22).

Понашање одређеног субјекта обухвата изразе лица, гестикула-
ције, позе, покрете као и начин одевања и фризуре (Термиз, Мило-
сављевић, 2008: 468). То је важно средство преношења информа-
ција, преко којег се може доћи до сазнања о намерама субјекта или 
до појашњавања изговорених речи. Да бисмо то постигли, важно 
је да посматрамо уобичајено понашање субјекта, затим контекст, 
тј. одређену животну ситуацију, и све промене које наступе у пона-
шању субјекта. „Изненадне промене у понашању могу нам помоћи 
да откријемо како особа прихвата, обрађује и процесуира одређене 
информације, или како се емоционално прилагођава одређеним до-
гађајима... Уочавање тих промена може вам омогућити да предви-
дите шта ће се десити, дајући вам очигледну предност“ у праћењу 
следа догађаја и владања ситуацијом (Наваро, 2008: 34–35).

Посматрањем понашања одређеног субјекта може се пуно тога 
закључити и о истинитости његовог исказа, али и о намерама и 
осећањима. На пример, ако се посматра невербално понашање руку, 
„у тражењу знакова удобности, неудобности, пријатности, непријат-
ности, самопоуздања и других исказивања осећања, руке су добри 
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преносиоци емоција... Руковање је обично први ‒ понекад и једини 
физички контакт с другом особом. Начин руковања, укључујући ту 
снагу, чврстину и трајање стиска, може имати утицаја на то како нас 
доживљава особа с којом се на тај начин поздрављамо“ (Наваро, 
2008: 139, 170).

Посматрањем невербалног понашања лица добијају се подаци 
који имају већи степен поузданости, због непосредности и краћег 
протока времена од догађања неке појаве. Такође, могуће је да 
неки неважни догађај скрене пажњу посматрача „што би умањи-
ло валидност истраживања... Многи истраживачи покушавају да 
прикупе што више различитих података посматрањем (на пример, 
могу покушати да прикупе говор, положаје људи, говор тела, изразе 
лица, итд.). То није немогуће, али је веома тешко“ (Matthews, Ross, 
2010: 261). Такође, на основу посматрања невербалног понашања, 
можемо уочити потребу неког субјекта да успостави доминацију 
над осталима. „Особе вишег статуса рукама ће заузимати више 
територије од оних мање самопоузданих особа нижег друштве-
ног положаја. ...Ако сте новајлија у некој организацији, обратите 
пажњу на појединце који или користе своје личне ствари (свеске, 
роковнике, бележнице, календаре) или руке да заузму више про-
стора од других. Чак и за конференцијским столом, површина која 
се заузима реципрочна је моћи и статусу; зато пажљиво пратите 
невербална понашања и употребите их да процените стварни или 
претпостављени статус дате особе“ (Наваро, 2008: 152).

Након разматрања карактеристика и нивоа научног сазнања, као 
и персоналних извора сазнања, у наредном делу рада пажња ће бити 
посвећена појму и класификацији материјалних извора сазнања.

Материјални извори научног сазнања

Материјални извори сазнања могу бити писани и аудиовизуел-
ни извори, као и предмети. 

Писани извори обухватају сав материјал који садржи текстове о 
предмету истраживања. Генерално, то могу да буду:

1) прописи међународног, националног и упоредног права, као 
и подзаконски акти субјеката система безбедности;

2) институционални подаци које друштво ствара независно од 
научних интереса, а који се односе на:
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(а) квантитативно праћење појава од значаја за безбедност, пре 
свега евиденције и статистички извештаји државних органа (владе, 
парламента, полиције, обавештајних служби, војске, правосудних 
органа итд.), невладиних организација, органа других држава и 
међународних организација; 

(б) документа из архива поменутих државних институција, 
међународних, невладиних и других струковних организација;

3) стручни и научни радови о безбедносним појавама које су 
обрађене из безбедносне перспективе, али и из перспективе других 
дисциплина (криминологије, казненог права, међународног права, 
међународних односа, војних наука, криминалистике итд.);

4) садржаји електронских и писаних медија, нарочито званична 
саопштења државника, државних и других органа и институција за 
јавност, односно резултати тзв. истраживачког новинарства (Тер-
миз et al., 2010: 80–98); веома су значајни документарни и играни 
филмови који су засновани на истинитим догађајима, односно на 
историографској и (ауто)биографској писаној грађи, као и сведо-
чења (интервјуи) актера појединих безбедносних појава (Мијалко-
вић, Поповић, 2016: 76). 

Са аспекта оригиналности, могу се разликовати примарни и се-
кундарни извори сазнања.

У примарне изворе убрајају се оригинална документа као што 
су извештаји, процене, директиве, наредбе, упутства, инструкције, 
одлуке, планови, правилници, решења и депеше, али и изводи из 
матичних књига, личне карте, путне исправе, дипломе, сведочан-
ства, купопродајни уговори, полисе осигурања, потврде о бора-
вишту, платама, пензијама и другим личним примањима итд.

Оригинали су само они документи које је издао овлашћени/
надлежни орган, у прописаном поступку, и који садржи обележја 
изворности/оригиналности (потпис овлашћеног/одговорног лица, 
печат, штамбиљ установе и друге механизме заштите и доказа ори-
гиналности као што су чип, холограм, серијски број, објављивање 
у службеном гласилу или истицање на огласној табли државног ор-
гана и сл.). Копија оригинала је фотографија, фотокопија односно 
филмски приказ оригиналног документа. Копија коју је оверио над-
лежни државни орган (нотар, суд, општински или други државни/
овлашћени орган) има правну снагу оригиналног документа. 

Секундарни извори података су документи у којима је садржај 
оригиналних докумената интерпретиран, односно научно обрађен/
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приказан. Истинитост, поузданост и објективност тих података ус-
ловљени су научним квалификацијама и моралним квалитетима 
интерпретатора. „Новински чланак који је написан на основу овак-
вих података је само секундарни извор“ (Good, Scates, 1967: 159).

Најзад, фалсификат је документ који није издао надлежни ор-
ган и који не садржи апсолутно тачне податке, иако на први поглед 
има сва обележја оригиналног документа. Посебна врста фалсифи-
ката је тзв. интелектуални фалсификат, што је заправо документ 
који је издао надлежни орган у прописаном поступку и који садржи 
све заштитне елементе оригиналности, али су у њему намерно при-
казани нетачни подаци.2 

По правилу, највећи значај за истраживање безбедносних поја-
ва имају оригинални документи, који могу имати тајни и јавни ка-
рактер, а у којима је забележен прецизан, недвосмислен, објективан 
и истинит опис конкретног догађаја или безбедносне појаве. Њего-
ва „тежина“ је тим већа што је аутор/издавач документа државни 
орган, међународна организација, специјализована агенција или 
какво друго струковно тело или невладина организација. 

С тим у вези, истраживач би своју пажњу морао да усмери ка 
тајним, јавним и личним документима, који могу да буду у форми 
писаних (материјалних) и техничких докумената (звучни, магнет-
но-електронски и визуелни записи):

– тајни документи су документи чији садржај има посебан 
значај за националну безбедност и националне интересе, које је 
овлашћени државни орган категорисао као тајне и доделио им од-
ређени степен тајности. Таквим подацима се рукује у посебној про-
цедури, и само од стране овлашћених лица. С тим у вези, мала је 
вероватноћа да ће истраживач доћи у посед докумената са ознаком 
тајности. Ако се то и догоди, ризикује да изврши кривично дело 
које је повезано са повредом тајности података и са одавањем тајне. 
Међутим, овде треба имати у виду то да неким категоријама тајни 

2 Када службено лице, на пример, унесе неистините податке у службену исправу, спис 
или књигу, или овери својим потписом и службеним печатом исправу, спис или књигу 
са неистинитим садржајем. „Нека писма која се приписују Линколну садрже грешке које 
је скоро немогуће приписати самом Линколну. У једном писму датираном 9. маја 1834. 
налази се реченица ‘That north east quarter of Section 40’. Пошто је Линколн био искусан 
геометар, он је морао бити добро упознат с чињеницом да конгресно градско насеље садр-
жи 36 секција, па према томе није могао учинити такву омашку. У истом писму тврди да је 
породица с именом ‘Bixby отишла ове недеље у Канзас’, а познато је да је територија Кан-
заса организована и отворена за насељавање тек 1854. године“ (Good, Scates, 1967: 166). 
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статус тајних података престаје по истеку одређеног периода, када 
могу да се користе као научни извор (детаљније, у: Закон о тајности 
податакa, 2009; Закон о евиденцијама и обради података у области 
унутрашњих послова, 2018);

– јавни документи су исправе/писмена која издају надлежни 
државни органи, овлашћене установе или тела међународних орга-
низација, а којима се утврђује чињенично стање или став, односно 
представљају одлуку о одређеној ствари (саопштења и наредбе др-
жавних органа, изјаве функционера, судске пресуде, сведочанства, 
личне исправе и сл.). На пример, извештаји међународних органи-
зација (EUROPOL, 2017; UNDP, 2007). Посебан значај имају тзв. 
беле књиге, у којима државни органи приказују званично стање у 
некој области живота државе и друштва (нпр., Албански тероризам 
и организовани криминал на Косову и Метохији, 2003). Не постоје 
ограничења у погледу анализе садржаја оваквих докумената у ис-
траживањима (Аrezina, Sklabinski, 2019: 159–161), осим оних која 
се односе на заштиту података о личности (детаљније, у: Закон о 
заштити података о личности, 2018). У случају да државни орган 
или установа избегава да истраживачу учини доступним документ 
у којем су подаци од јавног значаја, истраживач може да активира 
механизме заштите права на доступност информацијама од јавног 
значаја (види: Закон о слободном приступу информацијама од јав-
ног значаја, 2010); 

– лични документи су приватно власништво појединаца – 
писма, дневници, белешке, фотографије и слично. Они могу бити 
извор корисних сазнања уколико је њихов власник на било који 
начин фиксирао безбедносну појаву која је предмет истраживања. 
Овде такође треба водити рачуна о праву на приватност лица и о 
заштити података о личности (види: Закон о заштити података о 
личности, 2018), али и о части и угледу лица који могу бити угро-
жени евентуалном увредом или клеветом изношењем личних по-
датака. Морално је недопустиво коришћење оваквих докумената 
без сагласности власника, односно његових правних наследника. 
Изузетак су подаци које је лице само објавило о себи, што је данас 
масовна појава на интернету (лични сајтови, блогови, профили на 
друштвеним мрежама, као нпр. на фејсбуку, инстаграму, твитер на-
лозима и сл.); 
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– звучна (аудио) документа, магнетни и електронски записи 
су тајни, јавни или лични документи који су снимљени на елек-
тромагнетним тракама и плочама (магнетофонске траке, грамофон-
ске плоче, компакт дискови, аудио-касете), односно на савременим 
електронским облицима меморије (магнетне траке, дискови, дис-
кете, оптички дискови, УСБ драјвери, екстерни хард-дискови, ра-
чунари и друго). Уколико је реч о материјалима државних органа 
и служби безбедности (стенограми), садржаји оваквих докумена-
та су, по правилу, фиксирани и извесном писаном документацијом 
(извештаји, записници и сл.);

– визуелна документа су тајни, јавни или лични документи у 
форми слика, фотографија, филмова, микрофилмова, негатива, 
дијапозитива, ТВ снимака, цртежа, шема, карата, дијаграма и дру-
го. Осим криминалистичких, обавештајних и војних служби, оваква 
документа је могуће пронаћи и у правосудним и другим органима 
управе, образовним и научним установама итд. Од тих докумената 
стварају се посебне збирке у виду албума фотографија, филмотеке, 
видеотеке, базе микрофилмова и слично;

– аудиовизуелна документа, која представљају комбинацију 
звучних и визуелних докумената, у форми филмских записа (упо-
реди са: Ђорђевић, 1987: 82–86; Милошевић, 2001: 83–84).

Уз све што је наведено за аудио и визуелна документа, овде 
треба нагласити и то да значајан извор сазнања могу бити и доку-
ментарни филмови који су засновани на озбиљном истраживачком 
новинарству, али и играни филмови и серије3 који су засновани на 
реалним историјским догађајима и личностима и који су лишени 
сензационализма и идеолошке оптерећености, односно чији су ау-
тори врхунски познаваоци тематике (види: Семјонов, 1978).

Предност анализе звучних и визуелних докумената може бити 
могућност утврђивања личног односа активних и пасивних акте-
ра безбедносне појаве према појави и њеним последицама, за шта 
је потребно ангажовање стручњака за психолошко профилисање, 
чиме ће се заправо извршити анализа садржаја понашања лица. 
Ограничења у анализи садржаја звучних, магнетних и електрон-

3 На пример, историографски документарац Џејмс Бонд је Србин, Прва ТВ, Србија, 2016; 
или игране серије о обавештајној делатности и шпијунажи: Семнадцать мгновений весны, 
Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию & Киностудия имени 
М. Горького, СССР, 1973; The Assets, Baltic Film Services & Lincoln Square Productions, 
USA, 2014.
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ских записа, и визуелних докумената, иста су као и наведена огра-
ничења коришћења тајних, јавних и личних докумената.

Најзад, анализом предмета (физичке ствари са употребном 
вредношћу) може се доћи до сазнања о њиховом саставу, конструк-
цији, начину производње, начину употребе и исходима употребе. 
Таква сазнања, преточена у научну информацију, од великог су зна-
чаја за безбедносну праксу. На пример, анализом нових најсавреме-
нијих непознатих прислушних уређаја може се доћи до закључака 
о начину њихове употребе, њиховим техничким могућностима и 
начину њиховог откривања, што је од великог значаја за противпри-
слушну заштиту личности и објеката; анализом експлозивних на-
права непознатих конструкција може се доћи до података сличне 
природе, који су драгоцени за противтерористичку заштиту итд. 
Дакле, јасно је да је динамичност научног сазнања делом условље-
на динамичношћу делинквентске тактике и технике, односно дина-
мичношћу метода националног система безбедности.

Вредновање научног сазнања 
и извора научног сазнања 

Вредновање је процес „оцењивања информација и података и 
заснива се на више битних, по рад аналитичке службе, позитивних 
и стимулативних својстава. Прво, то су истинитост, садржајност, 
веродостојност, употребљивост, итд. Тај скуп позитивних (и нега-
тивних) својстава основ је за вредновање расположивих информа-
ција у распону од највише трајне вредности до невредних“ (Тер-
миз, Милосављевић, 2008: 457).

У контексту наведеног одређења вредновања, аналитичком 
службом означава се аналитичка група истраживачког/пројектног 
тима, рецензент/рецензентска комисија, односно репрезенти од-
ређене истраживачке школе/правца који конкретно научно знање 
уграђују у теорију науке, или на бази њега креирају нове теорије, а 
ређе нове истраживачке школе/правце.

Вредновање извора научног сазнања може се разликовати пре-
ма субјектима и према критеријуму употребљивости. Као извори 
података, субјекти могу бити:

– компетентни, јер имају сазнања, или су учествовали у неком 
безбедносном процесу или појави;
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– некомпетентни, који имају посредна сазнања јер су о неким 
процесима чули од учесника тих догађаја, или из разних (ниских) 
мотива симулирају компетенције које заправо немају.

Индикатори употребљивости извора научног сазнања јесу:
„ ‒ доступност;‒ правовременост, са становишта временског одређења пред-

мета и терминског плана истраживања, да је могуће „ићи у корак“ 
са истраживаном појавом (итал. прим. аут.);‒ адекватност садржаја, да извор садржи релевантне податке 
који су потребни за проверу постојећих хипотеза;‒ истинитост, веродостојност података, које извор својим са-
држајем, обликом и проверљивошћу пружа;‒ потпуност, схваћена као довољан број међусобно смислено 
организованих података да се од њих у вези са предметом истражи-
вања, хипотезом односно варијаблама и индикаторима може офор-
мити информација и конструисати јединствен став“ (Милосавље-
вић, Радосављевић, 2013: 496–497).

Дакле, код вредновања извора научног сазнања неопходно је ут-
врдити: „који је извор коришћен, колико је поуздан, да ли је непри-
страсан, да ли је проверљив и колико је доступан“ (Термиз et al., 2010: 
98). Томе би додали још и његову употребљивост – сврсисходност за 
достизање научног циља који је постављен пројектом истраживања.

У поступку вредновања сазнања, њихова истинитост, поузданост 
и веродостојност утврђују се на основу узорака који су квалитативни 
и квантитативни (узорак докумената или испитаника, као и учесника 
у експерименту или посматрању). Веродостојност података утврђује 
се на основу веродостојности извора, односно на основу веродостој-
ности респондената или службеног и јавног документа (Термиз, Ми-
лосављевић, 2008: 261). Истинитост података се „обезбеђује унапред, 
избором извора података, инструмената и поступака у прикупљању 
података“ (Милосављевић, Радосављевић, 2013: 498).

О поступку вредновања сазнања из персоналних извора већ је 
било речи. Истинитост, поузданост и валидност анализе садржаја 
докумената зависе од извора података, односно од тога да ли је реч 
о документима државних и међународних институција, стручним и 
научним радовима, или су то садржаји електронских и писаних ме-
дија, друштвених мрежа и твитер налога. Осим извора података, за 
утврђивање истинитости, поузданости и валидности, документ би 
требало оцењивати у односу на друге изворе информација. „Да би 
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сведочанства садржана у документу била достојна проверавања, при-
бегава се њиховом упоређивању и комбиновању са сведочанствима 
добијеним интервјуом и посматрањем“ (Ристић, 2016: 192–193).

Прикупљена почетна сазнања поменуте аналитичке службе/под-
тимови истраживачких/пројектних тимова најпре обрађују логичким 
операцијама суђења и закључивања, које се заснивају на индукцији 
као посебном научном методу, те на процесу извођења закључака 
на основу анализе (од посебног ка општем) појединачних чињеница 
(индиција, па података). Овај процес је неретко веома сличан ана-
литичком процесу/методици коју користе најсавременије обавештај-
но-безбедносне агенције; тачније, савремене обавештајно-безбеднос-
не агенције користе принципе методологије научног истраживања, 
првенствено принципе формалне логике, епистемологије и гносео-
логије ради провере поузданости и тумачења значења прикупљених 
сазнања (упореди: Копал et al., 2003; US Government, 2009).

Традиционално, сви извори података деле се на оне који се 
оцењују као поуздани, непоуздани и на оне чија поузданост у датом 
тренутку није потврђена. С друге стране, с обзиром на тачност 
њихове садржине, сазнања се могу поделити на проверене (прове-
рено тачне или проверено нетачне – дезинформације), делимично 
проверене и непроверене (Ђорђевић, 1987: 88–89). 

Ова матрица је у теорији и пракси савремене криминалистич-
ко-обавештајне аналитике додатно операционализована и позна-
тија је као систем „4 x 4“, „5 x 5“, „6 x 6“ итд., у зависности од тога 
колико варијабли се укршта у оцењивању квалитета и квантитета 
обавештајног сазнања. У зависности од стратешког опредељења, 
службе бирају различите моделе оцене поузданости извора подата-
ка и самих података. На пример, систем „4 x 4“ примењује Служба 
за борбу против организованог криминала МУП Републике Србије, 
док систем „6 x 6“ примењују обавештајне јединице Царине САД 
(Бошковић, 2011: 136–137).

Систем оцене поузданости „4 x 4“ садржи: 
I. Категорије за оцену поузданости извора:
А) нема сумње у квалитет и веродостојност извора;
Б)  извор се у прошлости у највећем броју случајева показао као 
поуздан;

В)  извор се у прошлости у већини случајева показао као поуздан;
Г)  у овом тренутку не могу се проценити извор и поузданост 

података.
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II. Категорије за оцену поузданости податка:
1)  податак који је настао као последица сопственог опажања 
или је недвосмисленог порекла;

2)  податак не потиче из сопственог запажања, али знамо да је 
извор имао директан приступ податку;

3)  непотврђен податак, али се може потврдити преко других по-
датака;

4)  непотврђен податак који се на други начин не може потврдити.
Систем за процену података „6 x 6“ садржи:
I. Категорије за оцену поузданости извора података:
А)  потпуно поуздан – нема сумње у веродостојност и аутен-

тичност извора; извор је компетентан и до сада је увек био 
потпуно поуздан;

Б)  обично поуздан – постоји сумња у поузданост извора; извор 
је обично поуздан и компетентан у већини случајева;

В)  прилично поуздан – обично има сумње у аутентичност и ком-
петентност извора; извор је понекад поуздан;

Г)  обично није поуздан – дефинитивно постоји сумња у аутен-
тичност и компетентност извора; до сада је извор био само 
понекад поуздан;

Д)  непоуздан – постоји озбиљна сумња у аутентичност, поузда-
ност и компетентност извора;

Е)   без процене – податке које даје извор није могуће проценити 
и не постоје подаци на којима би се могла засновати одлука 
о поузданости извора.

II. Категорије за оцену поузданости податка:
1)  потврђен – податак су потврдили независни извори; логичан 
је и слаже се са другим изворима који се тичу предмета;

2)  вероватно истинит – податак није потврђен из независних 
извора; логичан је и слаже се са другим подацима који по-
стоје о предмету;

3)  могуће истинит – податак није потврђен из независних из-
вора; разумно је логичан и слаже се донекле са другим ин-
формацијама о предмету;

4)  тешко да је истинит – податак није потврђен од других не-
зависних извора; није логичан, није му се веровало када је 
примљен, али је могућ;

5)  невероватан податак – потврђено је супротно; податак је 
нелогичан и противурече му други подаци;



БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    21

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

6)  нема процене – подаци се не могу проценити; нема података 
на основу којих се може донети одлука.

Методика утврђивања поузданости и значаја прикупљених 
сазнања развијена је с циљем избегавања „губљења времена и 
енергије“ на: проверавање неважних сазнања, која немају везе са 
предметом истраживања/обраде; проверавање онога што је већ по-
уздано познато; проверавања онога што није могуће сазнати (нпр., 
интервју са лицем које није живо).

Закључак

Дефинисање научног сазнања и различитих нивоа научног 
сазнања полазиште је одређивања извора сазнања о безбедносним 
појавама, који су класификовани као јавни и поверљиви, односно 
као персонални и материјални – писани, аудиовизуелни и предме-
ти. Указано је на то да су у области безбедности, према квалитету 
сазнања, евидентна три нивоа научног сазнања: индикатор, пода-
так и информација. Слична је и класификација нивоа обавештајних 
сазнања. Научна информација је највиши ниво сазнања о конкрет-
ном предмету и проблему истраживања, и продукт је научног пове-
зивања и тумачења прикупљених индикатора и података, којима се 
безбедносне појаве објективно тумаче и интерпретирају.

На основу категорија за оцену поузданости податка и катего-
рија за оцену поузданости извора података, закључујемо да је вред-
новање извора научног сазнања слично са вредновањем обавештај-
ног сазнања. Истинитост, поузданост и валидност анализе садржаја 
докумената зависе од извора података, односно од тога да ли је реч 
о документима државних и међународних институција, стручним 
и научним радовима, или су то садржаји електронских и писаних 
медија, друштвених мрежа и твитер налога. Осим извора података, 
за утврђивање истинитости, поузданости и валидности, документ 
би требало оцењивати у односу на друге изворе информација.

Коначни закључак је да су евидентне компатибилност, међуза-
висност и суплементарност науке и праксе безбедности у области 
стицања нових знања, јер су нивои научног сазнања слични ниво-
има обавештајног сазнања, извори научног сазнања су у највећој 
мери идентични изворима обавештајног сазнања и вредновање на-
учног сазнања делом је слично вредновању обавештајног сазнања.
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Sources of Knowledge in the Process 
of Scientific Research of Security Phenomena

Abstract: Sources of scientific knowledge and the process of scientific 
research are necessary for defining security phenomena. The levels and 
types of scientific knowledge and scientific sources are numerous. The aim 
of this paper is to define, describe and classify the levels (quality and 
quantity) of scientific knowledge and sources of that knowledge. In this 
regard, the paper discusses the evaluation of knowledge and sources of 
knowledge, points to various personal and material sources of knowledge, 
and various public and confidential - written and audio-visual scientific 
sources and objects. The conclusion of the author is that the evaluation of 
the source of scientific knowledge, as well as the scientific facts themselves, 
is important for the outcome of the research process and the achievement 
of true and objective scientific knowledge about security phenomena.

Keywords: scientific knowledge, sources of scientific knowledge, 
security phenomena, security sciences, scientific research methodology.
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Улога друштвених мрежа у смањењу ризика 
од катастрофа: студија случаја Београд

Апстракт: Полазећи од теорије одлучивања, која обја шња-
ва начине доношења одлука, предмет истраживања пред ста-
вља испитивање улоге и значаја друштвених мрежа у разли чи-
тим фазама интегрисаног управљања ризицима од ката стро фа 
(ублажавање, припремљеност, одговор, опоравак) у Републици 
Ср бији. Методом вишеетапног случајног узорковања анкетирана 
су 143 пунолетна грађанина на подручју града Београда. Из бога-
те ризнице добијених података, резултати истраживања пока-
зу ју да би једна трећина испитаника проследила информације у 
ве зи с катастрофама чак иако није сигурна да су такве инфор-
ма ци је тачне односно истините, што може проузроковати озби-
љ не импликације у процесу управљања ризицима од катастрофа. 
Спро ведено истраживање отвара нова истраживачка питања и 
акту елизује разноврсне тематске оквире унутар којих би тре ба-
ло детаљније преиспитати све димензије и факторе који утичу 
на коришћење друштвених мрежа у процесу управљања у ката-
с тро фама, односно процесима директног или индиректног сма-
ње ња ризика од катастрофа. Импликације истраживања су врло 
зна чајне, полазећи од тога да доносиоци одлука у Србији морају 

∗ vmc@fb.bg.ac.rs; vladimirkpa@gmail.com
∗∗ markonikolic.mup@gmail.com
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по себну пажњу посветити све бржој индустријализацији и раз во-
ју савремених технологија које се могу користити како би се ве ћи 
број живота људи спасао у краћем периоду.

 Кључне речи: безбедност, катастрофе, друштвене мре же, 
управљање ризицима.

Увод

Сваким даном људи бивају све више суочени са тешком реал-
ношћу која се односи на повећање учесталости броја и после ди ца 
катастрофа (Aleksandrina, Budiarti, Yu, Pasha, Shaw, 2019; Cve tković, 
Nikolić, Nenadić, Ocal, Zečević, 2020; Cvetkovic, 2019; Ku miko, 
Shaw, 2019; Ocal, 2019; Öcal, Cvetković, Baytiyeh, Tedim, Ze čević, 
2020; Rico, 2019). Глобализација, унапређење техно ло ш ког развоја 
друштва, праћено je и повећањем броја опасних мате ри ја које се 
свакодневно појављују на тржишту и узрокују све ве ћу сложеност 
катастрофа. Управо зато менаџери ризика од ка та с тро фа морају 
континуирано унапређивати своја знања како би мо гли што ефи-
касније и квалитетније да се супротставе негативним по следицама 
катастрофа (Цветковић, 2018) у свим фазама њихове про гресије: 
настанку, акумулацији и ширењу опасности у свим сфе рама приро-
де и људске делатности. У свом еволутивном ус по ну човек је многе 
опасности које су га угрожавале успео да ре ду ку је или да пронађе 
ефикасне начине заштите од њих, док је, ис то времено, допринео 
појави других, са посве новом димензијом и зна чајем. 

Преко друштвених мрежа се лако може доћи и до инфор ма ци-
ја о ургентним потребама људи у погледу неопходних залиха во-
де и хране, прве медицинске помоћи итд. У зависности од врсте 
дру штвене мреже, разликују се и информације које се могу до би-
ти. Генерално, постоје мреже за друштвено повезивање (Фејсбук, 
Тви тер), за дељење мултимедијалних садржаја (Јутјуб), инфор ма-
ти вне, професионалне и научне мреже (research.gate, aca de mia.
edu) (Cvetković, Filipović, Dragićević, Novković, 2018: 312). Вр ло је 
важно истаћи да се функције друштвених мрежа у смањењу ри-
зика од катастрофа разликују у односу на временску и про с тор ну 
димензију њене употребе у процесу управљања ризицима од ка та-
строфа. У периодима пре самог настанка катастрофа, дру ш тве не 
мреже могу се користити за издавање упозорења угроженом ста-
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но вништву, спровођење евакуације, подизање нивоа припре мље-
ности и свести итд. У току катастрофе, оне се могу користити за 
организацију и пружање конкретне помоћи и подршке угро же ном 
становништву, у виду преноса најрелевантнијих информација о 
врсти и смеру ширења штетних дејстава катастрофа, али и при ку-
пљања одређене помоћи. И свакако, друштвене мреже могу има  ти 
велики значај у процесима помоћи, рехабилитације и опо ра вка од 
катастрофа. У том периоду спроводе се разноврсне аса на ционе ак-
тивности које се умногоме могу олакшати орга ни за ци јом људи и 
дељењем свих информација преко друштвених мрежа (Cve tković, 
Filipović, 2017a; Keim, Noji, 2011; Landwehr, Carley, 2014; Lindsay, 
2011). Друштвене мреже се могу користити као при марно средство 
комуникације или као алтернативни или дода т ни методи комуника-
ције. Оне омогућавају бесплатан и једно ста ван начин ширења ве-
лике количине информација великим гру па ма људи, веома брзо и 
ефикасно. Када се искористи могућност ши рења информација мре-
жом људи на интернету, а затим ова по че тна група даље прошири те 
информације електронским и нее ле к тронским путевима до других 
људи који су онлајн или нису, ти ме се демонстрира темељ на којем 
се друштвене мреже могу ис пра вније употребити. То пружа шансу 
да праве информације буду дос тупне правим људима у правом тре-
нутку. Овакво окружење по ма же да се у реалном времену подрже 
потребе доносиоца од лу ка од јавног интереса у процесу управљања 
ванредним ситуа ци ја ма (White, 2012).

Полазећи од теорије одлучивања која објашњава начине до -
ношења одређених одлука, истраживањем се желе испитати ул о  -
га и значај друштвених мрежа у различитим фазама инте г ри са н ог 
управљања ризицима (ублажавање, припремљеност, одговор, опо -
равак) од катастрофа у Републици Србији, са посебним фо ку с ом на 
разноврсним модалитетима смањења ризика од ката с тро фа.

Преглед литературе

У студијама катастрофа приметне су две групе истра жи ва ња 
у којима се актуелизује питање друштвених мрежа у интег ри са-
ном процесу смањења ризика од катастрофа: 1) коришћење дру-
ш  твених мрежа у процесима координације разноврсним акти вно-
сти ма управљања у катастрофама; 2) дисеминационе активности 
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и ме тоде ширења информација пре, за време и након катастрофе 
од стра не жртава и друге шире јавности (Bharosa, Appelman, de 
Bruin, 2007; Latonero, Shklovski, Management, 2011; White, 2011). 
Узи мајући у обзир разноврсне димензије и карактеристике ка та с-
тро фа као што су непредвидивост, разорне последице и отежано 
фу н кционисање критичне инфраструктуре, друштвене мреже омо-
гу ћавају интервентно-спасилачким службама да прикупљају раз-
ли чите информације непосредно на самој територији захваћеној 
пос ледицама таквих догађаја (Merchant, Elmer, Lurie, 2011; Palen, 
Hu ghes, 2018; Цветковић, 2017). То могу бити информације о кара-
ктеристикама катастрофе као што су интензитет опасности (ни-
во и брзина воде, подрхтавање тла итд.) и њен утицај на људе и 
њихова материјална добра итд. Друштвене мреже могу се кори с-
тити као подршка комуникацији о ризику на више начина. Пре све-
га, оне су колаборативне, а дискусије које се воде на мрежи мо гу 
повећати свест о одређеној ситуацији. Такође, оне су де це н тра-
лизоване. Информације могу брзо да циркулишу међу акте ри ма, 
путем Фејсбука или Твитера, и да буду одмах доступне мно гим 
организацијама. Затим, друштвене мреже су популарне и до с ту пне. 
Оне обезбеђују податке који могу бити географски и вре ме нски 
праћени. Тако постаје могуће надгледати географски и вре менски 
развој кризе захваљујући дигитално генерисаном сад р жа ју (Wend-
ling, Radisch, Jacobzone, 2013). Оне могу помоћи у по ве  зивању људи 
и обављању функција из домена људских ресурса. Не ке од њих 
укључују: помоћ у проналажењу посла; прилике за ра звој каријере; 
повезивање са признатим, поузданим поје ди н ци ма; контактирање 
релевантних људи из домена ванредних ситуа ци ја и појединаца 
који могу пружити помоћ; формирање тимова; ус меравање младих 
менаџера за катастрофе и пружање више пра ксе професионалцима, 
новим у одређеној области (White, 2011).

Ширење нетачних, лажних и неразумљивих информација мо-
же бити инхерентни проблем с обзиром на природу платформе 
дру штвених мрежа и број људи који шире информације. Студије 
су откриле да су за време катастрофа друштвеним мрежама ди с-
три   буиране застареле, нетачне или лажне информације. У неким 
слу  чајевима није тачно пријављено место опасности или претње. 
У случају земљотреса и цунамија у Јапану из марта 2011. године, 
твитови за помоћ били су „ретвитовани“ након спасавања жртава. 
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Ин фор ма  ције које су лажне, нетачне или застареле могу да измене 
свест о неком догађају и последично ометају или успоравају на-
по ре у при  купљању одговора. Нетачне информације такође могу 
уг ро зи ти безбедност особа које на њих реагују, као и заједнице уо-
п ште. Још једна брига која се тиче овог вида комуникације огледа 
се у то  ме што би неки појединци или организације могли намерно 
пру    жити нетачне информације како би збунили, пореметили, или 
на други начин осујетили напоре усмерене ка исправној реакцији. 
Зло   намерна употреба друштвених мрежа током катастрофа варира 
од несташне подвале до терористичких чинова. Друштвене мреже 
би се могле користити као средство за такве сврхе, упућивањем по -
зива за помоћ некој области или обавештавањем званичника о ла -
жној опасности или претњи која захтева одговор(Lindsay, 2011).

Методи

Предмет истраживања представља испитивање значаја и уло ге 
друштвених мрежа у процесу управљања ризицима од ката стро фа. 
Циљ истраживања је научна дескрипција модалитета ко ри шћења 
друштвених мрежа у различитим фазама управљања ри зи цима од 
катастрофа. Коришћењем вишеетапног случајног узо р ко вања анке-
тирани су испитаници на подручју Београда. У првом ко раку, ода-
бране су насељене области и улице у којима је спро ве де но анке-
тирање испитаника у сваком другом домаћинству са ле ве стране 
улице почевши од првог непарног броја.

Узорак

Узорком је обухваћено 59,4% испитаника мушког и 39,2% ис-
питаника женског пола. Дакле, узорком је обухваћено више ис пи-
таника мушког пола него женског, што је пропорционално по пу-
лацији у Републици Србији. Затим, у односу на године ис пи та ни ка, 
узорком су највећем броју обухваћени испитаници од 18–28 го дина. 
Највећи број испитаника обухваћених узорком поседује ви ши ниво 
образовања, при чему је општи просек испитаника ос тва рен током 
средњег и основног образовања у највећем броју од ли чан, док је 
образовање родитеља испитаника у највећем про це н ту средње. За-
тим, узорком је обухваћено више испитаника који су у браку, немају 
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децу или живе са оцем, док је број чланова до ма ћинства у највећем 
проценту 3. Резултати указују на то да је нај већи број испитаника 
запослено, и то у јавном сектору, са ок ви рним месечним приходима 
на нивоу домаћинства од 50.000–75.000. Насупрот томе, најмањи 
проценат испитаника обу х ва ће них узорком (6,3%) има минималне 
приходе, до 25.000. Не за по с ле ни испитаници углавном похађају 
школу или факултет, а нај ма њи проценат њих стажира (табела 1).

Табела 1. Структура узорка (N = 143)
Варијабла Категорија N %

Пол
Мушки 84 59,4
Женски 56 39,2

Године

18–28
29–38
39–48
49–58
Више од 59

41
40
38
17
7

28,7
28,0
26,6
11,9
4,9

Ниво образовања

Основно
Средње/трогодишње
Средње/четворогодишње
Више
Високо
Мастер

6
23
45
27
32
10

4,2
16,1
31,5
18,9
22,4
7,0

Просечна оцена

Довољан
Добар
Врло добар
Одличан
Вуковац

1
11
51
67
13

0,7
7,7

35,7
46,9
9,1

Брачни статус

Самац/самица
У вези
Верен/верена
Ожењен/удата
Разведен/разведена
Удовац/удовица

44
27
6

52
8
6

30,8
18,9
4,2

36,4
5,6
4,2

Родитељ Да
Не

60
83

42,0
58,0

Приходи 
домаћинства

до 25.000 дин.
25.000–75.000 дин.
50.000–75.000 дин.
Преко 90.000 дин.
Није дало одговор

9
28
52
51
3

6,3
19,6
36,4
35,7
2,1

Радни статус
Запослен(а)
Незапослен(а)

104
39

72,7
27,3
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Анализа података

Након што је спроведено анкетно испитивање, приступило се 
припреми података за даљу обраду и анализу. Прикупљени по да-
ци су унети у базу и прегледани, како би се идентификовале еве-
нтуалне грешке. Даља анализа података укључивала је при ме ну 
дескриптивне статистике. Примена статистичких тестова обу х ва-
тила је Хи-квадрат тест независности. Од техника, су ко ри ш ће не 
одговарајуће односно прикладне технике за истраживање ра з ли ка 
између група (нпр. полних разлика у ставовима).

Резултати

У првом делу истраживања сагледани су резултати дескри п-
тивних статистичких анализа и том приликом се дошло до бо га те 
ризнице података. Имајући у виду предмет истраживања, ис пи та-
ници су упитани да ли су доживели последице катастрофа. Ут в р-
ђено је да 33 испитаника (23,1%) јесу доживела последице ка та с-
тро фа, док је 110 испитаника (76,9%) одговорило да није. На пи-
та ње да ли би информацију о катастрофи поделили на Фејсбуку, 
96 ис питаника (67,1% грађана) одговорило је са да, док је 47 ис-
пи та ни ка (32,9%) одговорило са не. Информације о катастрофама 
би пре ко Инстаграма поделило 87 испитаника (60,8%), док 56 ис-
пи та ника (39,2%) то не би учинило. Када је реч о Твитеру, 82 ис пи-
та ника (57,3%) поделила би информације преко споменуте мреже, 
док 61 испитаник (42,7%) то не би учинио (графикон 1).

Графикон 1. Процентуална дистрибуција коришћења различитих друштвених 
мрежа за дисеминацију информација у условима катастрофа. 

Извор: обрада аутора
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У даљем раду, фокус истраживачког рада односио се на ис пи -
тивање разлога за коришћење друштвених мрежа односно за про-
слеђивање информација преко њих (графикон 2). На питање да ли би 
проследили информације имајући у виду да истинита ин фор мација 
вреди више од лажне информације и да зато треба да се прошири, 
анализе показују да се 65 испитаника (45,5%) у пот пу ности слаже, 
39 испитаника (27,3%) се углавном слаже, 22 (15,4%) су неутрална, 6 
(4,2%) се углавном не слаже, а 11 (7,7%) се нимало не слаже. С друге 
стране, на питање да ли би про сле ди ли информацију уколико су већ 
искусили последице катастрофа, ана лизе показују да се 42 испита-
ника (29,4%) у потпуности слажу, 42 испитаника (29,43%) се углав-
ном слажу, 34 (23,8%) су неу тра лна, 7 (4,9%) се углавном не слаже, а 
18 (12,6%) се нимало не сла же. Осим тога, у даљем истраживању је 
испитано и то да ли би про следили информацију како би привукли 
пажњу људи и тако по с тали познати, анализе показују да се 6 испи-
таника (4,2%) у по т пуности слаже, 14 испитаника (9,8%) се углавном 
слаже, 18 (1,6%) је неутрално, 11 (7,7%) се углавном не слаже, а 94 
(65,7%) се нимало не слажу. Када је реч о прослеђивању информа-
ција зато што се осећају узбуђено што могу поделити информације у 
вези са необичном ситуацијом која се појавила у области катастрофа, 
ре зултати показују да се 36 испитаника (25,2%) у потпуности сла же, 
33 испитаника (23,1%) се углавном слажу, 25 (17,5%) је неу тра лно, 
9 (6,3%) се углавном не слаже, а 40 (28,0%) се нимало не сла же.  Ре-
зултати истраживања о повезаности пола и ставова о про слеђивању 
информација услед узбуђености што могу поде ли ти информације у 
вези са необичном ситуацијом која се појавила у области катастрофа 
показују да не постоји статистички значајна по везаност између по-
сматраних варијабли p = 0,469. 
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Графикон 2. Процентуална дистрибуција разлога за прослеђивање 
информација преко друштвених мрежа.

Извор: обрада аутора

На питање да ли би проследили информацију како би упо зо-
рили друге људе, резултати показују да се 50 испитаника (35,0%) 
у потпуности слаже, 48 испитаника (33,6%) се углавном сла же, 24 
(16,8%) су неутрална, 7 (4,9%) се углавном не слаже, а 14 (8%) се 
нимало не слаже са споменутом тврдњом. Даље ста ти с ти чке ана-
лизе п овезаности пола и ставова о прослеђивању инфо р ма ција с 
циљем упозоравања других показују да не постоји ста ти с  тички 
значајна повезаност између посматраних варијабли p = 0,120. На 
питање да ли би проследили информацију јер верују да то може 
спасити животе других људи, анализе показују да се 57 ис  питаника 
(39,9%) у потпуности слаже, 42 испитаника (29,4%) се уг лавном 
слажу, 23 (16,1%) су неутрална, 10 (7,0%) се углавном не слаже, 
а 11 (7,7%) се нимало не слаже са тврдњом. Дакле, на ј ве ћи број 
испитаника истиче да би прослеђивање такве инфор ма ци је могло 
допринети унапређењу спасавања живота људи по го ђе них ката-
строфама. У односу на повезаност пола и ставова о про  слеђивању 
информација услед веровања да то може спасити жи воте других, 
резултати показују да не постоји статистички зна ча јна повезаност 
између посматраних варијабли p = 0,650.

У даљем истраживању испитаницима је постављено пи та ње 
да ли би проследили негативан садржај зато што могу научити и 
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упозорити људе на основу свог примера и искуства. Резултати по-
казују да се 40 испитаника (28,0%) у потпуности слаже, 49 ис пи-
таника (34,3%) се углавном слаже, 21 (14,7%) је неутралан, 12 (8,4%) 
се углавном не слаже, а 21 (14,7%) се нимало не слаже са твр дњом. 
Резултати показују и да се 35 испитаника (24,5%) у по т пу ности сла-
же, 50 (35,0%) се углавном слаже, 24 (16,8%) су неу тра лна, 11 (7,7%) 
се углавном не слаже, а 23 испитаника (16,1%) се нимало не слажу са 
прослеђивањем информација јер се тиме на вре менској линији омо-
гућава размена мишљења и започињу ди с ку сије на ту тему. У даљем 
истраживању, испитаницима је пос та в љено питање да ли би просле-
дили информацију за  коју након про вере утврде да је из поузданог 
извора, нпр. уколико је садржај ис ти на телевизији и у новинама. 
Добијени резултати показују да се 38 испитаника (26,6%) у потпу-
ности слаже, 39 испитаника (27,3%) се углавном слаже, 39 (27,3%) 
је неутрално, 5 (3,5%) се уг лавном не слаже, а 22 (15,4%) се нимало 
не слажу са таквом тв р дњом. Резултати истраживања о повезаности 
пола и ставова о про слеђивању информације за коју након провере 
утврде да је из по узданог извора показују да не постоји статистички 
значајна по ве заност између посматраних варијабли p = 0,173. 

На питање да ли би проследили информацију је р могу да по-
т врде и провере информацију иако нису из тог места где се ка та -
строфа догодила, анализе показују да се 38 испитаника (26,6%) у 
потпуности слаже, 46 испитаника (32,2%) се углавном слаже, 27 
(18,9%) је неутрално, 11 (7,7%) се углавном не слаже, а 21 (14,7%) 
се нимало не слаже. Даље анализе показују да не постоји ста тис ти -
чки значајна повезаност између пола и прослеђивања инфор ма ци ја 
иако се не живи у истом месту p = 0,952. Добијени су раз ли чи ти ре-
зултати и у погледу следећег: 1) прослеђују информације је р мисле 
да је важно поделити информацију коју прочитају – 33 ис  питаника 
(23,1%) у потпуности се слажу, 49 (34,3%) се угла в н ом слаже, 27 
(18,9%) је неутрално, 9 (6,3%) се углавном не сла же, а 25 (17,5%) се 
нимало не слаже; 2) прослеђују информације јер же ле да информи-
шу јавност – 33 испитаника (23,1%) у пот пу но с ти слажу, 42 (29,4%) 
се углавном слажу, 28 (19,6%) је неу тра лно, 13 (9,1%) се углавном 
не слаже, а 27 (18,9%) се нимало не сла же; 3) прослеђује инфор-
мације да би људи могли да сумирају све – 31 ис питаник (21,7%) у 
потпуности се слаже, 35 испитаника (24,5%) се углавном слаже, 25 
(17,5%) је неутрално, 15 (10,5%) се уг ла в ном не слаже, а 37 (25,9%) 
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се нимало не слаже; 4) прослеђују ин фо р  мације чак иако ништа 
не знају о томе–30 испитаника (21,0%) у потпуности се слаже, 41 
(28,7%) се углавном слаже, 21 (14,7%) је неутралан, 15 (10,5%) се 
углавном не слаже, а 36 (25,2%) се ни ма ло не слаже; 5) прослеђују 
информације чак и ако не познају са д ржај текста – 28 испитаника 
(19,6%) у потпуности се слаже, 40 ис питаника (28,0%) се углавном 
слаже, 34 (23,8%) су не у трална, 8 (5,6%) се углавном не слаже, а 33 
(23,1%) се нимало не слажу; 6) про слеђују информације јер желе да 
добију одговор од про фе сио нал ног менаџера ризика који ће можда 
прочитати и на писати поја ш њење – 30 испитаника (21,0%) у потпу-
ности сла же, 45 (31,5%) се углавном слаже, 21 (14,7%) је неутралан, 
13 (9,1%) се углавном не слаже, а 34 (23,8%) се нимало не слажу; 7) 
прослеђују ин фор ма ције јер мисле да је добро да свако поседује ин-
формације у вези ка тастрофа – 43 испитаника (30,1%) у пот пу но сти 
се слажу, 39 (27,3%) се углавном слаже, 28 (19,6%) је неу тра лно, 13 
(9,1%) се уг лавном не слаже, а 20 (14,0%) се нимало не слаже; 8) 36 
ис пи та ни ка (25,2%) у потпуности се слаже, 40 (28,0%) се углавном 
сла же, 28 (19,6%) је неутрално, 13 (9,1%) се уг лавном не слаже, а 26 
(18,2%) се нимало не слаже. Поред спо ме ну тих резултата, ут в р ђе но 
је и да 67,2% испитаника прослеђује информације јер оне са д р же 
чињенице; јер желе да добију савет како да се припреме (60,2%); 
због сигурности својих пријатеља (69,5%); јер функције ха штага 
помажу сабирање информација (52,7%); јер је садржај по с тављен 
од стране поузданог ауторитета (58,1%); осећају се на пе то и очајно 
(48,4%); због животне средине (64,6%).

Резултати истраживања су показали да је скоро једна пе ти на ста-
новника доживела последице различитих катастрофа и да би нај већи 
део њих проследио разноврсне информације о ката с тро фа ма преко 
друштвених мрежа, што се свакако мора имати у виду при ликом кре-
ирања образовних кампања и програма импле мен та ци је савремених 
технологија у процесима управљања ризицима од катастрофа. 

Дискусија

У спроведеном истраживању дошло се до озбиљне ризнице 
разноврсних резултата који се могу сагледати из различитих уг-
ло ва и перспектива и довести у везу са резултатима много бро ј них 
ис  траживања. Полазећи од основних категорија, утврђено је да је 
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једна трећина испитаника доживела последице катастрофа. Такви 
резултати се могу протумачити у контексту тога да већина ста но в-
ни ка у појединим локалним заједницама не доживљава под је д на ко 
последице катастрофа (Cvetković, Filipović, 2017b; Gavrilović, 1981; 
Pejanović, 2015). Све то у великој мери утиче на процес до но шења 
одлука када је потребно спровести одређене едукације љу  ди у погле-
ду смањења ризика од катастрофа. Конкретније ре че но, најпре ће се 
едуковати људи који живе у подручјима нају г ро же нијим од катастро-
фа (нпр. становници приобалног подручја), а тек онда становници 
који живе даље од извора опасности (Cve t ko vić, Ivanov, 2016). 

У даљем раду је утврђено да би већина испитаника по де ли ла 
информације о различитим аспектима катастрофа преко дру ш т-
ве них мрежа. Резултати истраживања су сагласни са ре зу л та тима 
пре тходних истраживања у којима је утврђено приближно слично 
стање (Hugelius, Adolfsson, Gifford, Örtenwall, 2017; Kim, Hastak, 
2018). Може се претпоставити да је такво стање проузроковано ја-
ком вољом грађана да учествују у пружању помоћи угроженом ста-
новништву и да олакшају припадницима интервентно-спа си ла ч ких 
служби спровођење различитих операција претраге и спа са ва ња. 
Када је реч о другим друштвеним мрежама, резултати ис тра живања 
показују да би испитаници у великој мери поделили ин фор мације и 
преко Инстаграма (Sherchan et al., 2017), а нешто ма ње преко Тви-
тера (Acar, Muraki, 2011). Полазећи од таквих ре зу лтата, може се 
претпоставити да је процентуално коришћење дру штвених мре-
жа за потребе смањења ризика од катастрофа у ди ректној вези са 
процентом уопштеног коришћења друштвених мрежа у приватне 
и друге сврхе. Свакако, доносиоци одлука и ме на џери ризика од 
катастрофа требало би да узму у обзир све по зи ти вне и негатив-
не стране коришћења друштвени мрежа у сврхе сма њења ризика 
од катастрофа и да у пуном обиму искористе њи хо ве потенцијале. 
Када је реч о прослеђивању информација и ње ној тачности, врло је 
важно преиспитати да ли се прослеђују све ин формације или само 
оне које су проверене и у апсолутној мери та чне. Резултати истра-
живања су показали да већина испитаника про слеђује информације 
о којима имају довољно знања и ис ку с тва. Такви резултати су у 
сагласности са резултатима истра жи ва ња спроведеним у великом 
броју других држава (Bird, Ling, Hay nes, 2012; Jia, Kim, Nghiem, 
Doherty, Kafatos, 2020).
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Судећи према резултатима истраживања, утврђено је и оно што 
је било очекивано: да се за прослеђивање различитих инфор ма ција, 
када се катастрофе догоде, највише користи Фејсбук, за тим Инста-
грам и Твитер. Утврђено је и то да корисници про с ле ђу ју одређене 
информације иако нису довољни сигурни у њихову ве родостојност, 
истинитост и аутентичност, што јасно указује на про  блеме који 
могу настати у процесу управљања ризицима од ка  тастрофа. Ме-
наџери ризика од катастрофа морају бити посебно обучени и еду-
ковани о могућностима манипулативних радњи у ситуацијама у 
којима је друштво или њена нека већа јединица угрожена. Свакако, 
резултати истраживања су недвосмислено по ка  зали и да би једна 
трећина испитаника проследила информацију чак иако није ни си-
гурна да ли су такве информације тачне од но с но истините, што, 
као што је и споменуто, може проузроковати оз биљне проблеме. 
Коришћење друштвених мрежа у фази опо ра в ка од катастрофа 
може бити посебно значајно полазећи од тога да је могуће у врло 
кратком периоду проследити одређену фото-до ку  ментацију која се 
може искористити за процену настале штете. По ред тога, дистри-
буција добијене помоћи се такође може вр ши ти преко друштвених 
мрежа, тако што ће се у првом кораку ста но в ништво информисати, 
а у другом кораку евидентирати тачне ло ка ције слања и коришћења 
одређених пакета помоћи. 

Закључак

Истраживање улоге друштвених мрежа у процесу смањења 
ри зика од катастрофа још дуго ће бити у фокусу академских кру-
го ва имајући у виду неоспорне чињенице да људи све више вре-
ме на проводе у виртуелном простору. Разматрајући значај вир туе-
л ног простора у контексту његових могућности за интегрисано 
сма њење ризика од катастрофа, у раду се дошло до великог броја 
чи њеница које умногоме могу променити постојећа гледишта на у-
ч ника о неопходности коришћења друштвених мрежа у свим фа-
за ма управљања у катастрофама, као што су припрема, уб ла жа ва-
ње, одговор и опоравак. Генерално говорећи, у припремној фази за 
катастрофе друштвене мреже могу бити искоришћене за сле де ће: 
1) дисеминацију информација о различитим природним и те х ни-
чко-технолошким ризицима који угрожавају људе и њихову имо-
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вину; 2) упознавање људи са процедурама, тактикама и нео п хо дној 
опреми за преживљавање односно минимизацију пос ле ди ца таквих 
догађаја; 3) подизање нивоа свести грађана о реле ван т но сти таквих 
мера и њиховој немерљивој вредности за уна пре ђе ње и олакша-
вање опоравка од различитих катастрофа; 4) изда ва ње одређених 
упозорења о карактеристикама и врсти надолазеће опа сности и на-
чинима избегавања тешких и ненадокнадивих по с ле  дица итд. 

У фази одговора, интервентно-спасилачке службе као што су по-
лиција, ватрогасно-спасилачке јединице и служба хитне ме ди цинске 
помоћи могу користити друштвене мреже као сво је в р сни сервис 
који ће олакшати предузимање одређених оперативно-так тичких и 
техничких мера усмерених ка ефикасном спасавању ве ликог броја 
људи, као и ублажавање последица на њихова ма те ри јална добра и 
животну средину. Примера ради, коришћењем од ре ђених бежичних 
дронова могуће је успоставити бежичну ин тер нет мрежу која ће омо-
гућити становништву да се повеже и да про с леђује различите подат-
ке о штети, али и о актуелној тренутној си туацији на терену како би 
се забележило и документовало све што постоји. Поред тога, постоје 
одређене развијене апликације које умногоме олакшавају идентифи-
кацију и претрагу терена у ци љу проналаска повређених људи. Да-
кле, примери коришћења дру штвених мрежа у ове сврхе су заиста 
различити, а ограничени су техничким могућностима и интелекту-
алним способностима ме на џера ризика од катастрофа.

Спроведено истраживање отвара нова истраживачка пи та ња и 
актуелизује разноврсне тематске оквире унутар којих би тре ба ло 
детаљније преиспитати све димензије и факторе који утичу на ко-
ришћење друштвених мрежа у процесу управљања у ка та с тро фама, 
односно процесима директног или индиректног сма ње ња ризика од 
катастрофа. Импликације истраживања су врло зна чај не, полазећи од 
тога да доносиоци одлука у Србији морају по се бну пажњу посветити 
све бржој индустријализацији и развоју са времених технологија које 
се могу користити како би се већи број живота људи спасао у краћем 
периоду. Ограничења спро ве де ног истраживања огледају се у чиње-
ници да њиме није обу х ва ћен целокупан геопростор Републике Ср-
бије, као и да је у анкетни упи тник потребно додати још одређеније 
димензије како би се екс плоративна природа истраживања сагледала 
на најбољи могу ћи начин, из холистичке перспективе.
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The Role of Social Networks in Disaster Risk Reduction: 
A Case Study of Belgrade

Abstract: Starting from the decision theory that explains the ways 
of decision making, the subject of research is to examine the role and 
importance of social networks in different phases of integrated risk 
management (mitigation, preparedness, response, recovery) from 
disasters in the Republic of Serbia. Using the method of multi-stage 
random sampling, 143 adult citizens in the area of   the city of Belgrade 
were surveyed. From the rich treasury of data obtained, the survey results 
show that one third of respondents would pass on information about 
disasters even if they are not sure whether such information is accurate 
or true, which can cause serious implications in the process of disaster 
risk management. The conducted research opens new research questions 
and actualizes various thematic frameworks within which all dimensions 
and factors influencing the use of social networks i n  the process of 
disaster management, i.e. processes of direct or indirect disaster risk 
reduction, should be examined in more detail. The implications of the 
research are very important, starting from the fact that decision-makers 
in Serbia must pay special attention to the accelerating industrialization 
and development of modern technologies that can be used to save more 
lives in a shorter period of time.

Keywords: sеcurity, disasters, social networks, risk management.
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Последице шумског пожара по земљиште
и популације ендемичних врста Старе планине

Апстракт: Еколошка безбедност препознаје шумске по жа  ре 
као веома изазован ризик, који постаје још више актуе лан у све -
тлу климатских промена. Шумски пожари у планинским пре де -
лима, који су тешко приступачни, а локална заједница не ра с по ла-
же адекватним средствима за контролу и гашење, пред ста в ља ју 
једну од најизазовнијих категорија еколошког ризика. По жар ко ји 
је захватио подручје Парка природе „Стара пла ни на“ у пе ри оду 
од 28. октобра до 3. новембра 2019. године, про ши рио се на пре ко 
2.100 хектара површине и девастирао станишта енде м с ких биљ-
них врста Cirsium heterotrichum и Senecio pancici. Циљ овог рада је 
истраживање промена агрохемијских кара кте ри с ти ка земљишта 
захваћеног пожаром, као и рекогносцирање те рена у циљу уста-
новљавања степена обнове популација енде м с ких вр с та, годину 
дана након шумског пожара. 

Кључне речи: пожариште, ендемити, Стара планина, по с -
ледице.
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Увод

Један од главних проблема на глобалном нивоу јесте појава 
шу  мских пожара. Ангажовање свих актера, од локалног до међу-
на ро дног нивоа, пресудно је за спречавање и ублажавање пос ле-
ди ца пожара. Сваке године у свети се региструје пола милиона 
по жара и 400.000 хектара опустошене земље. Ако знамо узрок и 
по на шање шумских пожара, можемо деловати благовремено, пре-
ве нтивно и организовано, спречавајући њихову појаву и ширење 
(Але ксић, Јанчић, 2010). 

Фактори који пресудно утичу на ширење пожара јесу за па љи-
вост материјала, клима, надморска висина, нагиб терена и сли ч но. 
Запаљиви материјал има најважнију улогу у настанку и ши ре њу 
пожара, посебно његов састав и влажност. Највећи утицај на ши-
рење пожара имају релативна влажност, температура, пада ви не 
и ветар. Влажност земљишта утиче на појаву и ширење пожара. 
Сна га и правац ветра такође играју главну улогу у ширењу и ја чи-
ни пожара. Нагиб терена и вегетацијски покривач утичу на ства-
ра ње, развој и брзину ширења ватре. Oсунчани положаји су изло-
же нији брзом развоју пожара – на странама које су више изложене 
су нцу пожари се чешће јављају, брже се шире и имају већу разо р ну 
снагу (Алексић еt al., 2009). 

 Последице пожара нарушавају биолошку разноврсност, јер 
услед појаве инвазивних врста након пожара нестају ретке, уг ро -
жене и рањиве врсте. Код земљишта се мењају микробиолошке, 
фи зичке и хемијске особине, а долази и до промене пејзажа и пре-
де ла. Свака појава пожара доводи до нарушавања шумског екоси-
с тема. Зато је од непроцењивог значаја да се тај шумски еко си с-
тем врати у првобитно стање и да процес природног обнављања и 
ре ви тализације буде што бржи, а период обнове шуме што краћи 
(Ву кићевић, 1965).
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Материјал и методе
Опис подручја истраживања

Планински венац Стара планина налази се у Источној Ср би-
ји. Омеђен је долинама Белог и Трговишког Тимока и Висо чи це 
на западу, и државном границом на истоку. На северу почи ње од 
обро нака Вршке чуке (692 m) у околини Зајечара, посте пе но се по-
вијајући на југоисток. Највиши врх Старе планине је Ми џор (2.169 
m) (Иванчевић et al., 2007). 

Специфичне карактеристике Старе планине (геоморфо ло ш-
ке, климатске, геолошке и др.) омогућиле су велику разноврсност 
ње  не флоре. Висинске вегетацијске појасеве Старе планине чине: 
хра стов појас (од 300–400 m до 1.100–1.200 m), буков појас (од 
1.100–1.200 до 1.500–1.550 m), смрчев појас (од 1.500–1.550 m до 
1.700–1.800 m), субалпијски појас (од 1.750–1.800 m до 1.900 m) и 
ал  пијски појас (изнад 1.900 m) (Иванчевић et al., 2007).

Стару планину одликује изузетна биолошка разноврсност. Пре-
ма подацима Завода за заштиту природе Србије из 2016. го ди не, на 
Старој планини препознато је око 1.200 врста и подврста ви ших 
биљака, 115 ендемичних врста биљака, преко 100 за ш ти ће них и 
строго заштићених врста, више од 50 врста које се налазе на спи-
ску угрожене европске флоре, 52 врсте шумске, жбунасте и зе ља сте 
биљне заједнице, око 150 врста птица гнездарица, 30 врста си сара, 
шест врста водоземаца, 12 врста гмизаваца и 26 врста риба (Ми-
јовић, 2016). Познато је да су на овом подручју присутне и две ен-
демске врсте, Cirsium heterotrichum и Senecio pancici, које су би ле у 
фокусу истраживања овог рада. 

Cirsium heterotrichum је вишегодишња биљка висока 30–80 cm 
(Слика 1). Одликује је хоризонталан ризом, на којем су по је ди не 
жиле репасто задебљале. Стабљика је усправна, избраздана, је д но-
ставна или издељена у једноставне дугачке гранчице, вунасто дла-
кава. Листови су са доње стране паучинасто длакави, са горње стра-
не зелени, по ободу са трепљама и бодљастим зупцима. Ли с то ви у 
доњем делу стабла су ланцетасти, сужени у дршку, а ос та ли према 
основи сужени и увасти, седећи (Слика 1). Главица има 2–5, дугачке 
су 22–25 mm и широке 15 mm, скупљене на врху гра н чице, седеће. 
Цветови су ружичасти. (Гајић, 1972). Ова биљка цве та од јула до сеп-
тембра (Stoyanov, Kitanov, 1966). Представља ен демит планина Бал-
канског полуострва, који расте уз потоке у пла нинском појасу између 
1.800 и 2.600 m надморске висине (Stoyanov, Kitanov, 1966).
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Слика 1. Cirsium heterotrichum (извор: Stoyanov, Kitanov, 1966)

Senecio pancici је вишегодишња зељаста биљка, висине 20–50 
cm (Слика 2). Стабљика је усправна и граната. Доњи и при зем ни 
листови се налазе у розети, тестерасто су назубљени и дужине 5–9 
cm. Горњи листови су линеарни и недељени. Цветови су јези ча-
сти, жути у гроњастим цвастима (Сарић, Диклић, 1986). Цвета у 
пе риоду од јуна до септембра. Представља балкански ендемит ко ји 
расте на влажним ливадама и тресетиштима, уз потоке у бр ди ма 
и планинама, између 1.800 и 2.600 m надморске висине (Stoya nov, 
Kitanov, 1966).

Слика 2. Senecio pancici (извор: Stoyanov, Kitanov, 1966)

Стару планину одликује континентална планинска клима ко ју 
карактеришу кратка и свежа лета и дуге и хладне зиме. Зими се 
температура ваздуха креће од -1 до -3 °С, а лети је око 15°С. Про-
сечна температура ваздуха износи 5°С. 

Према максималној измереној температури ваздуха, окто бар 
2019. године био је најтоплији од 1951. године, а према сред њој тем-
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ператури ваздуха четврти најтоплији у том периоду на те ри  торији 
Републике Србије. Узрок томе био је топлотни талас у тра  јању од 18 
дана, који је захватио целу Србију у периоду од 12. до 29. октобра. 
Исти месец одликовала је и смањена количина па да   вина, па је то 
био једанаести најсушнији октобар од 1951. го ди не. Мерења мете-
оролошке станице Црни врх показала су да је пре  ма средњој тем-
ператури ваздуха (16,6°С) то био најтоплији ок то  бар, са најмање 
облачних дана. Према подацима Републичког хи  дрометеоролошког 
завода Србије (РХМЗ), средња температура ва здуха на Црном врху 
била је за 1,3°С виша у односу на пре т хо дни максимум, измерен 
1967. године. (РХМЗ, 2020).

Шумски пожар на Старој Планини горео је од 28. октобра до 3. 
новембра 2019. године, када је угашен, како захваљујући де ло вању 
ватрогасне службе тако и захваљујући киши која је почела да пада 

Слика 3. Подручје Старе планине захваћено пожаром (аутор: Ђорђевић, 2020)
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Према постојећим подацима укупна површина захваћена по-
жаром (па подручју Парка природе „Стара планина“) износи 2.107 
ha. Скоро три четвртине захваћене површине чинили су па ш њаци 
и површине под клеком (1.437 ha), а једна чртвртина била је под 
шумом (670 ha) (Баковић et al., 2020).

Прикупљање узорака земљишта

Узорци земљишта са површина захваћених пожаром и ко н тро-
лних површина, које нису биле захваћене пожаром (Табела 1 и Сли-
ка 4), прикупљени су годину дана након пожара. Сврха ка с нијег 
прикупљања узорака било је и рекогносцирање терена, у ци љу ут-
врђивања присуства јединки наведених ендемичних врста. 

Сакупљено је десет узорака земљишта, и то пет узорака са по-
вршине захваћене пожаром и пет контролних узорака са по вр ши не 
која није горела. Присуство наведених ендемских врста за бе  лежено 
је на узоркованом подручју неколико месеци пре по жа ра. 

Табела 1. Локације прикупљених узорака

Тачка Назив Географска 
ширина

Географска дужина Надморска 
висина 

1 Горело 1 43°20’0.58”N 22°47’36.87”E 1.731 m
2 Горело 2 43°19’59.22”N 22°47’33.37”E 1.713 m
3 Горело 3 43°20’2.45”N 22°47’40.41”E 1.730 m
4 Горело 4 43°19’59.53”N 22°47’42.42”E 1.704 m
5 Горело 5 43°19’56.59”N 22°47’38.19”Е 1.705 m
6 Негорело 1 43°19’54.66”N 22°47’34.19”Е 1.696 m
7 Негорело 2 43°19’53.30”N 22°47’36.11”Е 1.701 m
8 Негорело 3 43°19’54.71”N 22°47’41.04”Е 1.693 m
9 Негорело 4 43°20’3.12”N 22°47’49.70”Е 1.684 m 
10 Негорело 5 43°19’55.44”N 22°47’51.00”Е 1.656 m 
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Слика 4. Просторни распоред прикупљених узорака

Узорци су узети на дубини од 10 cm. Просечна маса прику п  ље-
них узорака износила је 1,5 kg. Између прикупљања два узо р ка алат 
за прикупљање је чишћен, чиме је спречена контаминација узо  рака. 
Узорци су паковани у кесе, обележени етикетама и тра н с по ртовани 
у педолошку лабораторију. 

Агрохемијске анализе земљишта 

За потребе лабораторијских анализа припремљена су два ре-
презе нтативна узорка – један репрезентативни узорак горелог и 
је дан репрезентативни узорак негорелог земљишта. Добијени су 
мешањем по 0,2 kg сваког од прикупљених узорака. 

Агрохемијска анализа земљишта обухватила је одређивање 
следећих параметара: 

–  одређивање текстурног састава земљишта;
–  мерење pH вредности (метода: SRPS ISO 10390:2007);
–  одређивање садржаја хумуса (%) (метода: UP-1-01-44, волу-
ме т рија);

–  одређивање садржаја укупног азота (%) (метода: UP-1-01-44 
(ра чу  нски из хумуса);
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–  одређивање садржаја лакоприступачног фосфора (P205) mg/100g 
(метода: UP-1-01-46 (спектрофотометрија);

–  одређивање садржаја лакоприступачног калијума (К2О) 
mg/100g (метода: UP-1-01-47, пламена фотометрија).

Резултати са дискусијом
Резултати анализе земљишта

Резултати агрохемијске анализе земљишта са горелих и не го-
релих површина на Старој планини приказани су у Табели 2.

Табела 2. Резултати анализе узорака горелог и негорелог земљишта
Параметар испитивања Метода испитивања Горело  

Негорело

pH вредност у КCl SRPS ISO 10390:2007 (Потенциометрија) 4,5 3,8

Садржај хумуса (%) UP-1 -01 -44 (Волуметрија) 3,74 4,53 
*Садржај укупног азота (%) UP-1-01-44 (Рачунски из хумуса) 0,18 0,22
Садржај лакоприступачног 
фосфора (P205) mg/100g

UP-1-01-46 (Спектрофотометрија) 8,81 9,23

Садржај лакоприступачног 
калијума(К2О)mg/100g

UP-1-01-47 (Пламена фотометрија) 17,14 28,50

Процес горења условио је значајне промене у физичким сво  -
ј ствима земљишта, које се манифестују у промени структуре (ко-
ја је постала нестабилна). Дошло је до појачаног зас келе ћива ња 
земљишта, до његовог стврдњавања и смањења водо про пус но с ти. 
Шумски пожар, с обзиром на то да се десио на падини која је стр-
ма, негативно је изменио режим површинских вода атмо с фер с ког 
порекла, које су у корелацији са неповољним периодима кише и 
топљења снега. У таквим условима, у зони контакта ситнозрног по-
к ривача и стабилније стенске подлоге, напон смицања се уве ћа вао 
услед повећане тежине засићеног тла, што је могло довести до по-
јаве клизишта. Индиректне последице, услед поремећеног во д ног, 
ваздушног и топлотног режима, јесу квалитативне и ква н ти та тивне 
промене педофлоре и педофауне.
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Због смањења киселости земљишта услед пожара, рН вре д-
но ст земљишта је порасла. Такође, услед сагоревања органских 
ма те рија, у земљишту је смањен садржај хумуса, укупног азота и 
ла коприступачног фосфора и калијума, што одговара наводима из 
ли тературе (Knoepp, Swank, 1995).

Последице шумских пожара по земљиште

Пожари често доводе до нестанка органских материја из зе м-
ље, што доприноси ослобађању угљеника у атмосферу и по ја ча ва 
глобално отопљавање. Сагоревање дрвне масе такође изазива ос ло-
бађање угљен-диоксида у атмосферу (FAO, 2015). 

 На пожариштима долази до настанка клизишта и разних об  -
лика ерозија. Појава пожара често је повезана са количином вла   -
жности у горивном материјалу, временским условима и ак ти в но -
стима човека. Познавање и праћење узрока, појаве и понашања шу-
мских пожара од изузетне је важности за превентивно дело ва ње и 
за њихово благовремено и ефикасно гашење.

Пожари мењају морфолошке особине земљишта. У за ви с но сти 
од врсте пожара, покривач може потпуно сагорети, фор ми ра јући 
добро дефинисан пирогени хоризонт, или земљиште може са мо 
делимично сагорети, формирајући танак угљенисани слој на по  в-
ршини. Специфични микрорељефи такође доводе до нера в но ме-
рног сагоревања земљишног покривача. 

Од сагоревања настаје лакша компонената чађ, једињење рас-
творљиво у води, и теже компоненте у облику угља и пепела, ко-
је услед протока воде могу да мигрирају у алувијалне хоризонте 
и геохемијски повезану дренажну мрежу. У првим месецима на-
кон пожара производи делимичног пирогеног разлагања ор га н с ких 
остатака могу прећи у минералне хоризонте. У исто време, ми-
крорељефи могу послужити за релативно брзо обнављање ве ге та-
ционог покривача (Arroyo еt al., 2008).

Шумски пожари поспешују хидрофобизацију и цеме н та ци ју од 
пепела и настају јаке органско-минералне везе. Али, исто вре мено, 
у земљиштима која су делимично сагорела прекомерна це ме нтација 
је мање изражена. У старим земљиштима је дија г но с ти ковано не-
колико закопаних пирогених хоризоната. Те кара кте ри стике су са-
чуване као морфолошки и аналитички знаци који се за државају 
десетинама и стотинама година и одражавају сав ре ме ну еволуцију 
земљишта (Dymov et al., 2018).
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Ватра у планинским пределима има улогу у постпожарном зе-
мљишту, где се повећава накнадна ерозија. Шумски пожари зна ча-
јно мењају хидротермалне и физичке особине хоризоната го р њег 
слоја земљишта, повећавајући хидрофобност, и тиме до при но се 
повећању површинског отицања у шумама погођеним по жа ром.

Постпирогено земљиште се разликује од природног по бро-
ј ним физичко-хемијским својствима. У неким случајевима је ви-
сок интензитет пожара у великој мери променио киселост. По ве-
ћа ње киселости у минералним хоризонтима јавља се непосредно 
по сле пожара. Смањење свих облика киселости у органским хо-
ри зо нтима настаје упијањем земље годину дана после пожара, где 
пе пео и угаљ имају значајну улогу на неутрализацију киселости. 
На хемијска својства земљишта пожари делују мање дестру к ти в но. 
Промене се у хемијском погледу могу пре свега огледати у гу би-
тку хумуса, као и повећању садржаја тешких метала. Са го ре ва њем 
органске материје са површине земљишта настаје велика ко ли-
чина пепела и минералних материја, које се лако испирају и чи не 
земљиште сиромашним (Kokaly et al., 2007).

Пожари одређују морфолошка својства тла (формирање пи -
рогених хоризоната, карбонизација земљишта, настанак др ве ног 
угља). Пирогена земљишта карактеришу нижа киселост и пов р-
шинска хидрофобизација горњих минералних хоризоната. Пиро ге-
на тла су обогаћена ароматичним полицикличним угљово до ни ци ма 
и долази до смањења садржаја органских једињења рас тво р љи вих 
у води (Dymov et al., 2018).

На истраживаном подручју јављају се земљишта која се по ге-
нетско-eволуционој основи могу сврстати у две серије: зе м љи ш-
та развијена на киселим, силикатним стенама и земљишта која су 
раз вијају на базним, карбонатним стенама. Она су плитка, пе с ко-
ви та, скелетоидна и релативно сиромашна хумусом, што је на ј че-
ш ће и карактеристика планинских земљишта. Генерално, могу се 
из двојити следећи типови земљишта: планинске црнице, смеђа зе-
м љишта на кречњаку, кисела смеђа земљишта, као и алувијална зе-
мљишта различитог степена развијености (Васић, 1992).

Према подацима из доступне литературе, шумски пожари има-
ју велики утицај на земљиште. Вредност рН земљишта на по жа-
риштима је већа него ван пожаришта, јер су након пожара уни ш-
тене киселине органске фракције земљишта. Садржај тешких ме-
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тала, бакра и цинка код неких биљака је већи на пожаришту, а код 
других на неопожареним површинама, што зависи од тога у ко јој 
мери биљка преко кореновог система усваја одређени метал из 
земљишта. Квантитативни садржај тешких метала, који је уг ла в ном 
увећан на пожаришту, повлачи са собом и повећање са д р жа ја ор-
ганских киселина. Биљке се различито прилагођавају из ме ње ним 
условима после пожара (Danhelovsky, 1878). 

Резултати рекогносцирања терена

Шумски пожари доводе до нарушавања законитости екоси с -
тема, што условљава квантитативне и квалитативне промене фи зи -
чких и биолошких компонената животне средине, као што су во  да, 
ваздух, земљиште и храна. То угрожава многе заштићене би  љне и 
животињске врсте, као и њихова станишта (Живковић, 2018).

Прве године након пожара није уочен раст ендемских вр с та које 
су раније идентификоване на овој локацији. Претпо ста в ља се да је 
исушивање тла узроковано пожаром створило непо го д не ус лове за 
раст и развој тих биљних врста, с обзиром да њима по го дује тре-
сетно тло са високим садржајем воде. Аутори ће то ком пре двиђеног 
периода цветања Cirsium heterotrichum и Senecio pa n ci ci, односно у 
периоду од јула до септембра 2021, оби ла зи ти ову ло кацију и пра-
тити стање и појаву ендемских биљ них вр с та.

Закључак

Шумски пожари могу довести до потпуног уништења шу ма. 
Климатске промене повећавају опасност од појаве и ширења шу  м-
ских пожара, па ће у будућности овакве појаве бити све че ш ће. 

Резултати овог прелиминарног истраживања стања земљи ш та 
и присуства ендемичних врста на опожареним површинама Ста-
ре планине показали су негативан утицај шумског пожара и нео-
пходност даљих истраживања како би се утврдио степен угро же-
ности станишта посматраних врста. Планирано реко г но с ци ра ње 
терена током периода цветања две ендемичне врсте на опо жа ре ној 
површини пружиће детаљан увид у стање популација и мо гу ћности 
обнове станишта. 
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Јачање капацитета за управљање Парком природе „Стара пла-
нина“, као и јединица за ванредне ситуације, ватрогасних слу ж би 
и локалне заједнице, те свест о значају очувања ендемских вр ста 
након природних непогода и/или антропогених хазарда, до при неће 
бољем приступу приликом гашења самог пожара, али и ка сније, то-
ком обнове станишта.
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Consequences of Forest Fire on Soil and Endemic Species 
Populations of Stara Planina

Abstract: Environmental safety recognizes forest fires as a very 
challenging risk, which is becoming even more relevant in the light of 
climate cha nges. Forest fires in mountainous areas, which are difficult 
to access and the local community does not have adequate means to 
control and extinguish, are one of the most challenging categories of 
environmental risk. The fire that affected the area of the Nature Park Stara 
planina, in the period from Oc tober 28 to November 3, 2019, spread to 
over 2100 hectares and deva sta ted the habitats of endemic plant species 
Cirsium heterotrichum and Senecio pa ncici. The goal of this work is 
to investigate the changes in the agro che mi cal characteristics of the 
land affected by the fire, as well as to conduct a field survey in order to 
establish the degree of renewal of endemic species po pulations one year 
after the forest fire.

Keywords: fire area, endemics, Stara planina, consequences
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Impact of COVID – 19 on Sustainability of Civil
Society Organizations in the Western Balkan Region

Abstract: Authors of the study have tried to outline the impact 
of COVID 19 over the civil society sector in the Republic of North 
Macedonia. In this complex situation of a global pandemic they have 
focused on the allocation of funds. In addition, the cooperation between 
government institutions and citizens’ associations in carrying out 
activities to deal with pandemic has also been examined. Content analyses 
have been applied to examine the regulations in which participation of 
the citizens’ associations in the context of the pandemic is determined. 
In addition, comparative methods have also been applied to determine 
the degree of NGOs involvement in the use of budget and other donated 
funds. Finally, qualitative methods are also used to evaluate whether 
these funds have been the right choice of the associations in context of 
their sustainability to create opportunities to carry on with activities.

When reviewing the whole paper, an impression is created that more 
comprehensive research with a larger number of respondents / NGOs is 
needed. Thus, through a case study answers will be provided to the issue 
of whether these NGOs are really non-profit or not. Also, whether in a 
certain period they fulfill certain government goals or other interests 
while profiting directly or indirectly on different bases. 
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Finally, the authors in specific conclusions and recommendations 
determine a possible course of further action in terms of more transpar-
ent, more efficient and more comprehensive work of the NGOs.

This research was supported by WBF and Ministry of Foreign Af-
fairs of Japan, 2021.

Keywords: NGO, COVID-19, pandemic, sustainability.

Introduction

The pandemic caused by the COVID-19 virus, which has had con-
sequences for the global health, economic and social crisis, has brought 
significant challenges to civil society in the Western Balkans. It is exact-
ly in such crisis situations, when developing countries, among which are 
the ones from Western Balkans including the Republic of North Mace-
donia, where providing the welfare of people from socially vulnerable 
categories largely depends on the availability of resources provided by 
NGOs.

Main purpose of having associations and foundations as non-gov-
ernmental organizations is to contribute to maintaining peace, harmony 
and prosperity of the society through participatory democracy, rule of 
law, balanced and sustainable socio-economic development, non-vio-
lence and respect. With this primary goal as a starting point, while faced 
with the challenge of COVID-19 and the danger this pandemic brings, 
associations and foundations have been the first to recognize the need 
for urgency, and taking solidarity steps in their communities.1 On the 
other hand, at the start of the pandemic, all countries in the Western 
Balkans declared a state of emergency with severe restrictions on move-
ment aimed at preventing the spread of the virus. Consequently, Civil 
Society Organizations (CSOs) across the Western Balkans have strug-
gled to adjust their operations and priorities to respond adequately to the 
emergency and meet the immediate needs of their constituencies while 
striving to reach their goals and address the lack of funding and support 
from states and donors - reasons that limited the implementation even of 
the basic plans and programs of the associations and foundations (Ne-
shikj, I & Spasovska, 2020). 

1 Government of the Republic of Northern Macedonia, Council for Cooperation with and De-
velopment of the Civil Society (2020, April). Information on measures taken by associations and 
foundations in dealing with the COVID-19 pandemic and request for inclusion of representa-
tives of associations and foundations in the relevant “anti-crisis bodies”. Skopje, p.2.
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Nonetheless, changes in civil society are emerging even in countries 
with positive trends before the crisis, such as the Republic of North Mac-
edonia. Because of the states of emergency, all countries in the region 
made decisions on coronavirus response measures without discussions 
in parliaments or the involvement of different stakeholders (FES , 2020).

Management activities in supply chain humanitarian initiatives in-
volve versatile processes through which NGOs appeal to interested par-
ties to acquire resources (Prasad et al., 2016). Mutual  humanitarian aid  
activities are  represented by (a)  fundraisers through individual donations 
(Bekkers and Wiepking, 2011), organizational donations (Ballestros and 
Gatignon, 2019), and public donations (Ceptureanu et al., 2018); (b) the 
supply of services and goods to vulnerable categories (Weisbrod, 1975; 
Salamon, 1987); (d) participation of volunteers (Nemţeanu and Tarcza, 
2016; Touley and Hooks, 2020), and (e) public information campaigns  
through social  marketing  (Nemţeanu1, S.M. & Dabija D.C. 2020).

Schwartz and Yen (2017) point out a connection between sustainable 
development and socio-economic crises, highlighting the direct role of non-
governmental organizations (NGOs) in offering support to various vulnera-
ble groups. In practice, NGOs are entities which, in extreme situations, can 
provide vulnerable groups with the material and human resources needed in 
overcoming adversity (Prasad et al., 2016; Schwartz and Yen, 2017). In this 
manner, the NGO becomes a key stakeholder between public institutions 
and the population (Portney and Cuttler, 2010). The NGO is both a relevant 
resource provider for public institutions and an active participant supporting 
vulnerable groups and ensuring their access to necessary resources. 

In the study “Impact of COVID-19 on Nepali Civil Society Organi-
zations”, authors Dipendra KC, Bijay Bhandari and Jay Jung Mahat give 
an example of the sustainability of the civil sector in the geographical 
area of Nepal, which differs in number and mentality from the Repub-
lic of North Macedonia. In the study they have analyzed the process of 
providing assistance from direct donors or organizations in the context 
of the COVID 19 pandemic in a defined period. However, analysis does 
not provide solution related to the conditions and legal regulations and 
circumstances that affect the process of communication and allocating 
grants to the civil sector. In addition, it does not provide scientifically 
proven research findings that could predict the end or duration of the 
pandemic. Such development of events and the uncertainty arising from 
the corona crisis calls into question the survival of NGOs. 
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At the same time, quest for answers to these questions leads us to 
the purpose of this research paper, which is to identify the problems and 
challenges caused by the COVID-19 virus the countries of the Western 
Balkans have to deal with. Given the complexity of the overall situation, 
and difficulties faced by national governments, questions about the role 
and power of the non-governmental sector as an important factor within 
societies arise. For that purpose, focus of this research will be the work 
of the non-governmental sector in the Republic of Northern Macedonia 
during the pandemic crisis. To that end, status of citizens’ associations 
and foundations was analyzed as a special goal. In addition, reasons 
why citizens’ associations are not able to consistently implement their 
activities, as well as finding new opportunities and solutions to continue 
the engagement and adapt to the new situation have also been analyzed. 

A practical goal is to determine the perception of the efficiency and 
sustainability of the civil sector by elaborating regulations, reviewing, 
processing and analysis of certain statistical data, as well as by using pro-
cessed semi-interviews (of staff involved in the activities of the non-gov-
ernmental sector). Hence, to provide evidence and deliver recommenda-
tions for further support to the NGO sector in overcoming operational 
shortcomings during the pandemic. Also, by reviewing the content of 
the decisions taken it will become visible whether the entire process was 
transparent and whether the awarding of grants was in accordance with 
the positive legal regulations. In addition, it will become clear whether 
restrictions on grouping of people (more than 4) and movements have 
influenced the joint work of the associations. Whether the time between 
publishing the public call for awarding projects’ grants and the applica-
tion deadline was sufficient for timely information, project preparation 
and application of non-governmental organizations? 

Methods and methodology

Detected problem in this theoretical-empirical research is related to 
the conditions about functioning and survival of the non-governmental 
sector during the COVID-19 pandemic. The subject of this research will 
be analyzed in the period from March to December 2020 in the Republic 
of North Macedonia as part of the Western Balkans.

Complexity of the research have initiated several methods of re-
search work to be used, especially in the part that refers to the estab-
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lished institutional concepts of interaction between donors and citizens’ 
associations and the operational concept of implementing program ac-
tivities. Thus, in the first phase, data were collected through analysis 
of professional literature, collection of documents, their arrangement, 
analysis, i.e. processing and interpretation of data. It is worth to mention 
that there is not sufficient literature for such studies in the Republic of 
North Macedonia. However, combined use of available domestic and 
foreign literature along with the statistical data and researches, created 
conditions to reach a new scientific knowledge. 

The problem of the research has a certain scientific and practical 
significance, because the findings about decisions and procedures relat-
ed to functioning of the civil sector in conditions of COVID-19 pandem-
ic, will find its practical use to establish better cooperation procedures 
between NGOs and institutions for their (socio-economic) sustainability 
and further development.

Theoretical nature of the subject of the research determined the ap-
plication of the descriptive model which was used to give a broader 
description of the concept of using funds in conditions of COVID-19 
pandemic, transparency of procedures and balance in the distribution of 
funds to citizens’ associations through institutions or direct donors. It 
was then used to tackle the conditions for cooperation between citizens’ 
associations and institutions and, in addition, to analyze the impact of 
the adopted procedures and protocols on the availability of funds and 
their purposeful use during the COVID pandemic.  

Content analysis has been applied in the analysis of government 
minutes, decisions and decrees, analysis of previous research, analysis 
of statements and a range of other data presented in similar research 
work and websites.

In the next phase of the research, data obtained from the online 
survey from the organizations in Macedonia were summarized. In to-
tal, seven organizations provided answers to the structured question-
naire. Organizations were randomly selected from the existing register 
of non-governmental organizations with different areas of activities but 
also from different geographical areas of the Republic of North Mace-
donia. Questionnaire was structured based on previous research. In line 
with the set theses 23 questions were defined. Respondents were ini-
tially contacted by telephone. Later, they were invited to respond to the 
electronic questionnaire via established online platform. Gathered data 
were further analyzed and are presented in the results chapter. 
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In addition to the survey, semi-interview as a method was used in 
the final stages of this research. To be more precise, staff with different 
roles and positions in the civil society sector but directly involved and 
familiar with the process of announcing public calls were interviewed. 
They were asked to comment briefly on specific issues related to the 
coordinated work of citizens’ associations as a link between citizens 
and state institutions in peacetime and during emergencies such as the 
COVID-19 pandemic. Additionally, it was expected that they present 
their views and perceptions about the situation regarding the experienc-
es gained so far, problems during the operation, availability of funds and 
dealing with future challenges and expectations. The interviews were 
conducted according to the highest ethnic standards, i.e. with a guaran-
tee of anonymity and confidentiality of the respondents. 

Graphical models were used in a form of diagrams and spreadsheets 
in order to present the opinions of respondents who are practitioners and 
those involved in the processes of correspondence between the institu-
tional and civil society. Hence, to point out the response to issues related 
to working conditions in the crisis, maintaining staff and capacity to 
survive as well as how NGO sector adapts now and ideas for the future. 

The comparative method was used in order to accomplish partial 
qualitative and quantitative selection and analysis of report data. Results 
were mutually analyzed, semantically linked and compared by using 
Semantic Text Analysis Software. However, this research contains a se-
ries of limitations, one of which is the explicit focus of the case on the 
Republic of North Macedonia. An additional limitation is that the analy-
sis is a so-called surface survey, which basically consists of insufficient 
transparency of the activities of institutions and the non-governmental 
sector in different periods and situations.

Analysis and results

As a response to the pandemic, governments of the countries in the 
region, including the government of the Republic of North Macedonia, 
have adopted protocols and measures, which further have had impact 
on the provision of services and the overall functioning of the non-
governmental sector.

Thus, most of the measures envisaged in the regulations (adopted 
by the government of Republic of North Macedonia, which refer to 
the ban on the movement of persons and restriction of transport and 
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transportation but are indirectly related to the work of the civil sector) 
refer to the period from March 21 to 31 December 2020. In the Republic 
of North Macedonia this period is known as a period of adaptation to the 
state of emergency which moved the balance of the political power in 
the state into the hands of the government (FES, 2020).  

On June 5, 2020, the 21st (on-line) session of the Council for 
Cooperation with and Development of the Civil Sector was held. 
During this session, the Council confirmed a positive opinion upon the 
Draft Program for financing the program activities of the associations 
and foundations for measures to deal with the COVID-19 crisis. Draft 
Decision on the criteria and the procedure for allocation of funds for 
financing the program activities of associations and foundations from 
the budget of the Republic of Northern Macedonia for measures to 
deal with the COVID-19 crisis was set. Information materials were 
prepared by the Department for Cooperation with Non-Governmental 
Organizations. They were enhanced with proposals from civil society 
organizations previously consulted through the members of the Council. 
The Council nominated two of its members from the ranks of the Civil 
Society Organizations to participate in the work of the Commission for 
distribution of funds, with the right to vote.2 

General analysis of the developments is presented in the regional 
review,” Balkan Civil Society Development Network, accessed October 
9, 2020, which states that the Western Balkans region lacked systematic 
and consistent approach to supporting the work of NGOs. As an example, 
the Government of Republic of Northern Macedonia was sending mixed 
signals, i.e. after the previous cut of the funds for the civil sector, the 
government announced a public call of a total value of 570 000 dollars for 
the civil sector to deal with the corona virus. The public call was announced 
on June 6, 2020 and lasted until June 11, 2020 at 12 o’clock.3 The funds were 
distributed among 40 out of about 15 478 registered citizens’ associations in 
the Central Register of the Republic of North Macedonia4. 

During the 22nd online session of the Council for Cooperation with 
and Development of the Civil Sector (hereinafter the Council) held on 
19 June 2020, the “Report on the participation of the members of the 
Council in the work of the Commission for distribution of funds aimed 
for financial support of associations and foundations for measures to 

2 https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node&page=6
3 https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/423
4 https://www.crm.com.mk
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deal with the COVID-19 crisis” was adopted.5 Wording of the Report 
prepared by the Council as a government body cites that the decision-
making process and the announcement of the call for distribution of 
funds were exclusively transparent.

In order to work transparently and cover a number of topics of 
importance to the general public, the Council for Cooperation with and 
Development of the Civil Society Sector during its 25th session, held 
on December 2, 2020 calls on civil society organizations to actively 
contribute to the work of the Crisis Board.6

All of these activities by the government and other bodies are to 
show the involvement of the non-governmental sector in the processes 
that lead to dealing with the pandemic. It should be emphasized that а 
non-governmental organization’s job is not to replace the government, 
but rather to complement the government by filling gaps in both society 
and development which it has failed to provide (Islam, 2016).

Preliminary process of informing the civil sector about the public 
call announcement is essential for timely preparation and receiving funds 
for a certain project i.e. funds that would be important for the survival 
and maintenance of the NGOs. At the same time, the communication 
specified in the mission of the NGOs is a major driver in obtaining funds 
for further achievement of the set goals. 

However, a clear distinction needs to be made between the 
governmental and non-governmental sector with special missions, 
capacities and modes of operation that support each other in the process 
of dealing with the consequences of the COVID-19 pandemic.

  In the analysis of the adopted protocols, certain restrictions 
on gathering people indoors, access to certain premises and contacts 
with persons, reduction of movements due to restrictions on transport 
and transportation are just some of the factors that influenced the (not) 
implemented activates of the civil sector. 

Thus, with the allocated funds, associations and foundations realized 
activities aimed at granting humanitarian aid to the most vulnerable 
people in a form of hygiene items and food packages. They also provided 
legal aid to protect the labor rights of the affected categories of people 
in crisis. In addition, actively work on the lines of support for victims 
of domestic violence, and provide legal assistance to victims of hate 
speech, provide support through open educational platforms to maintain 

5 https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node&page=5
6 https://www.nvosorabotka.gov.mk/
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a level of equal access to education, provide direct financial assistance 
to citizens who have no revenues, analyze and prepare documents to 
deal with the rise of fake news, economic measures to be taken for more 
rational spending of public money during the crisis, etc.7 

At a  time when the whole world has had to adapt to the new situation 
with the coronavirus, civil society organizations proved to be among the 
first to recognize the urgency and need as well as to act accordingly. 
They have taken solidarity steps in their communities. However, they 
were faced with the challenge of closing their offices, adapting their 
services to isolation while demonstrating a high level of innovation.8 
Organizations in the Republic of North Macedonia are generally small, 
which is typical for non-governmental organizations in the region. 

As shown in Chart 1, during the critical period in the largest 
percentage of NGOs the number of employees or volunteers ranged 
from 5-7 people. Based on the data from the surveyed NGO’s during 
the crisis, 43% of the respondents (i.e. NGOs) had an outflow of staff 
of 1-3 people, which is a significant number given that we previously 
mentioned that the number of employees or volunteers is 5-7 people 

Chart 1

7 Government of the Republic of North Macedonia, Council for Cooperation with and Develop-
ment of the Civil Society Sector (April, 2020). Information on measures taken by associations 
and foundations in dealing with the COVID-19 pandemic and request for inclusion of represen-
tatives of associations and foundations in the relevant “anti-crisis bodies”, Skopje.
8 https://civicamobilitas.mk/covid-19/
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An analysis was also made of the number of infected persons 
employed or engaged in NGOs, and as a percentage it is shown in Chart 2.

Chart 2

Given that less than half of the staff in the respondent organizations 
was infected with the COVID-19 virus, they were asked if they would 
have difficulty to survive if the pandemic continues and what would be the 
reasons for it. More than half of the organizations answered that they would 
be able to survive and half of them that they would have some difficulties.

Chart 3 

However, almost all organizations responded that the main reason 
for this were financial problems.
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Chart 4

Organizations mainly depend on domestic and international funds. 
Only 14.3% of the organizations have received some sponsorships from 
the government budgets, while the rest of the financing was through 
other entities. Self-financing is not so common. 

Some of the sustainability parameters are expressed through the 
number of activities performed by citizens’ associations. 

At the time of the pandemic, 14.3% of the surveyed organizations 
performed 3 or more activities, while in the remaining 85.7% it was 
reduced to 1-2 activities per organization. 

In general, the organizations worked on regular activities because 
the number of newly received projects during 2020 was 1 to 2 projects 
per organization. 

The change of activities was related to the priorities of the target 
groups towards which the organizations provide support, but also 
depended on the available resources and capacities such as the need for 
equipment that will fill the gaps impeded by the adopted protocols.

Chart 5



Impact of COVID – 19 on Sustainability of Civil
Society Organizations in the Western Balkan Region

68                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

In fact, more than half of the respondent organizations answered 
that the technological communication devices enabled them to partially 
perform the activities and 57.1% of the total number of respondent-
organizations answered that they need to purchase new technological 
communication equipment.

Chart 6

The need for training in the use of devices was supported by more 
than half of the organizations while 42.1% fully supported holding of 
webinars as substitute for the traditional format of organizing seminars. 

Chart 7
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NGOs expected the greatest help from government institutions as 
measures for functional sustainability in the process of implementing 
action plans during the critical period,. To that end, in their comments 
they cited the need for greater assistance and support from government 
institutions through subsidies and more frequent public calls for grants. 

Correspondence as the first parameter for support of government 
institutions to NGOs was expressed through informing about public 
calls for projects. 

To this issue most of the associations (85.7%) reported that they 
were informed in one of the electronic ways. In the second phase of 
cooperation in the part, which refers to transparency and equality in 
awarding projects after public calls, respondents gave different answers:  
14.3% rated it as insufficient, 28.6% as sufficient, 14.3% good, 42.9% 
very good and no one replied that this procedure was great. 

Chart 8

Part of the analysis tackled the cooperation of the non-governmental 
sector and the governmental institutions. Highest percentage, 57.1% 
assessed it as good, 14.3% as insufficient, 28.6% as very good and 0% 
as sufficient and excellent.
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Chart 9
Evaluate the cooperation between the non-governmental associations and governmental 
institutions during the pandemic (1 is the least factor, 5 the greatest).

Satisfaction and motivation of the staff to commit and continue 
with the activities within the organization under the influence and in 
conditions of the pandemic are shown in Chart 10, where 57.1% of the 
respondents are moderately satisfied while the remaining 42.9% are 
very satisfied. 

Chart. 10

“Insufficient commitment to timely collective protection led by 
government entities with the help of non-state actors has increased the 
consequences of the pandemic.” President of the NGO

“Planned and organized action of the non-governmental sector is a 
prerequisite for successful management in crisis situations. At the same 
time, the financial means are useless without a previously established 
critical infrastructure for systemic action in emergency situations” 
President of the foundation. 
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Conclusion

Still deteriorating situation and the consequences of the COVID-19 
pandemic continue to cause negative social and economic implications 
not only among the citizens of the Republic of North Macedonia but 
also in the wider region of the Western Balkans.  

The analysis provided in the research showed that even before 
the beginning of the crisis, countries of the Western Balkans could 
not adequately cope alone with the already complex social, health and 
economic problems in their countries. 

First phase of the reaction, confirmed that the government authorities 
tried to centralize their competencies and activities towards themselves 
and did not show sufficient interest and readiness to adequately use the 
capacities of non-governmental organizations in the process of providing 
assistance to those most in need at that time. Later, the management of 
situations from the side effect of the coronavirus pandemic showed that a 
comprehensive response must be established by delegating activities and 
involving associations as representatives of civil society in coordination 
with state bodies and the bodies responsible for this issue.

With the increase in the number of infected and dead people, the 
need for more complicated actions than the already established model of 
crisis management has emerged. Nevertheless, public institutions, with 
some exceptions, bypassed the involvement of civil society in their daily 
organizational engagements. 

It should be noted that the support of the government in the allocation 
of funds was insufficient, expressed through the perspective of lack of 
interest in cooperation with the civil sector and insufficient transparency 
and equality in the allocation of funds. Undoubtedly, the very small 
percentage of organizations that did receive a project announced in 
the government’s public call for grants to deal with the pandemic was 
brought to the surface by the research as a detected issue.  

Regarding the fact that there is not enough publicly available data 
on the activities of government institutions in that area it seems that 
the respondents were satisfied with the information of government 
institutions regarding public calls. However, the dissatisfaction of 
the respondents to allocation of government funds and in relation to 
the above leaves room for doubt that the funding of NGOs and their 
representatives takes place under insufficient external supervision 
despite the above criteria and public calls. So, despite the involvement 
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of civil society representatives the calls were announced in a relatively 
short reporting period without prior analysis and assessments that 
would reflect the needs of citizens directly or indirectly affected by the 
COVID-19 pandemic. Adequate to this solution to the problem which 
is also recognized in the content of the feedback from the respondents, 
it is a fact that the support of government institutions to the work and 
sustainability of the civil sector is insufficient. 

From the aspect of fulfilling the general goals and in the context of the 
institutions’ attitude towards the non-governmental sector, the expected 
results were not obtained. On the contrary, negative implications were 
caused as a result of bias, inadequate and disproportionate involvement 
in joint policies and operations of the non-governmental sector, in the 
overall process of providing assistance to citizens in the conditions of the 
COVID-19 pandemic. However, despite the insufficient support from 
the government and financial problems, civil society organizations in 
the Republic of North Macedonia have continued to fulfill their mission 
by implementing a minimum number of projects. In this way, they made 
efforts to maintain their capacities and showed that, in keeping with 
their capabilities, they managed to provide services to the citizens even 
during the emergency and crisis situations of the COVID-19 pandemic. 

As demonstrated in the research and in line with the theses, emphasis 
was placed on the role and sustainability of the capacities of the civil 
sector needed to carry out further activities. In the conditions of a crisis 
situation, the problem of sustainability of the citizens’ associations 
and the smaller foundations was considered. It was expressed by the 
issue of facing financial difficulties to cover the minimum wages and 
the administrative costs for the staff. Analyses showed that in the non-
governmental organizations - respondents (who were a representative 
sample), there was no significant reduction in terms of parameters for 
employees, which indirectly indicates that the situation in the civil sector 
is not alarmingly critical and there is still no danger upon their survival 
despite their concerns about it. 

The research provided qualitative confirmation of this in the form of 
information from the interviewees that some civil society organizations 
in the Republic of North Macedonia have been maintaining their stability 
to some extent, while the rest face complete cessation of their activities 
or suffer negative implications in a not specified period.
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The average level of motivation is a confirmation that the 
organizations are making efforts to continue working despite the 
inadequate working conditions which are directly or indirectly due to 
the pandemic. The main efforts in the struggle to survive so far have 
been aimed at finding funds through external funds and donations which 
are different from government institutions. 

Expectations of the civil sector are to work towards meeting the 
critical needs the country is facing while dealing with the great damage 
caused by the COVID-19 crisis and the protocols and restrictions 
imposed by the government.

Some of these restrictions have burdened the cooperation and 
correspondence with their partners. The focus of the NGO was to adapt 
to the new technological possibilities by holding meetings, presentations 
and webinars through social networks (Facebook, Viber, phone calls, 
e-mails and other Internet platforms).

However, due to the already mentioned limitations in the research, 
there are not enough data on the success and efficiency of the associations 
in achieving and implementing their mission.

Recommendations

Lessons learned from the research provided in a form of 
recommendations should be taken and further used for other research 
and for application in practice. They prove that in order to realize the 
action plan and mission of the associations and foundations, they should 
reorganize services in such a form to respond to the needs of the users, 
i.e. gradual adjustment of the already prepared plans and programs in 
order to survive and retain employees and volunteers in NGOs. Hence, 
the recommendations for the NGOs are as follows:

– Adaptation of the tasks and activities of the non-governmental 
organizations according to the provisions of the adopted protocols of 
behavior in conditions of COVID-19 pandemic.

– Increasing the coordinated activities between citizens’ associations 
and government institutions and bodies, as well as strengthening 
the cooperation with other domestic and foreign non-governmental 
organizations and donors.

– Establishment of a round cycle of cooperation by providing 
assistance among all participants in a process of regular exchange of 
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information and advice to overcome problems they face. This process 
should be established by alternative ways of communication and with 
staff working from home via Skype, Viber, Facebook and the like.

– Replacing the traditional way of attending conferences and 
seminars with the so-called online conferences and webinars established 
remotely. Retroactively this would help reduce travel and accommodation 
costs and save time.

– Establishment of an external expert team of domestic and 
international representatives tasked to supervise and control distribution 
of funds from government sources to the civil sector. In this way, an 
independent and impartial control over the distribution of funds would 
be made to supervise published calls for project activities related to the 
COVID-19. 

– When preparing assessments, analyses, and information 
by government institutions and bodies related to dealing with the 
consequences of the COVID-19 pandemic, it is necessary to take 
into account suggestions and considerations from a wider circle of 
representatives of the civil sector. Hence, the trust and cooperation 
between the institutions and the non-governmental sector would be raised 
to a higher level. In parallel, the engagement of citizens’ associations in 
activities in the initial stages would increase the efficiency in dealing 
with the crisis at all levels further, which would indirectly contribute to 
their sustainability in a long run.

– Part of the assistance from donors to the civil sector could be in 
a form of material and technical means such as computers and other 
equipment as one of the assistance options that would further provide 
more efficient services to citizens.

In certain cases, it would be more beneficial for the non-governmental 
organizations to reallocate certain capacities and resources available 
to the donors and thus make them directly available to the needs of 
the citizens. Thus, the civil sector would have the role of mediator 
and organizer of activities and that would be another way to improve 
efficiency and increase the benefits that lead to positive sustainability of 
citizen’s associations.

Regarding the part of the recommendations that refer to the donors 
(state and non-state) in emergency situations, it should be emphasized 
that they should show greater commitment to the support of the civil 
sector. Hence, that would mean greater transparency in the allocation 
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of funds from public calls for grants. At the same time the dynamics 
in finding and allocating additional funds in order to support the 
sustainability of the civil sector should be intensified.

Anyway, in this critical period of dealing with the COVID 19 
pandemic, it is recommended that NGOs, within the limits of their 
capabilities and in accordance with their missions and tasks, continue to 
be available for social needs and to intensify their activities, especially 
around voluntary participation. Their efforts should be focused on 
finding additional funding opportunities different from traditional 
ways of announcing a public call but also by creating and carrying out 
some activities that will enable self-financing. This will allow greater 
independence from external sponsorships. 

Finally, the non-governmental sector should initiate and show the will 
for more intensive cooperation with state institutions. In case of a common 
threat such as the COVID 19 pandemic, they need to be made available to 
government needs and work together to reverse the effects of the pandemic.
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COVID – 19  i njegov uticaj na održivost organizacija 
civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana

Apstrakt: Autori ove studije nastojali su da prikažu uticaj koji COVID 
19 ima na sektor civilnog društva u Republici Severnoj Makedoniji. 
U ovoj složenoj situaciji oni su se fokusirali na raspodelu sredstava. 
Pored toga, saradnja između vladinih institucija i udruženja građana u 
sprovođenju aktivnosti kako bi se izašlo na kraj sa pandemijom takođe 
je istražena. Analize sadržaja primenjene su kako bi se ispitali propisi 
kojima se reguliše učešće organizacija građana u kontekstu pandemije. 
Pored toga, komparativne metode primenjene su da bi se odredio stepen 
uključenosti NVO u korišćenje budžeta i ostalih doniranih sredstava. 
Napokon, korišćene su kvalitativne metode da bi se procenilo da li su ta 
sredstva pravi izbor udruženja u kontekstu njihove održivosti i stvaranja 
prilika da nastave sa aktivnostima.

Posmatrajući rad u celini, stiče se utisak da je neophodno obuhvatnije 
istraživanje sa većim brojem respondenata. Tako će se, kroz studiju 
slučaja, doći do odgovora na pitanje da li su ove NVO neprofitne ili ne. 
Takođe, da li u određenom periodu one realizuju određene ciljeve vlade 
ili druge interese profitirajući direktno ili indirektno po raznim osnovama.

Konačno, autori daju konkretne zaključke i preporuke za utvrđivanje 
mogućeg daljeg toka akcije u smislu transparentnijeg, efikasnijeg i 
sveobuhvatnijeg rada NVO.

Istraživanje je rađeno 2021. godine uz podršku Fonda za Zapadni 
Balkan i Ministarstva spoljnih poslova Japana. 

Ključne reči: NVO, COVID-19, pandemija, održivost.



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    77

Проф. др Петар СТАНОЈЕВИЋ*

Проф. др Горан МАНДИЋ** 
Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд

ДОИ: 10.5937/bezbednost2103077S
УДК: 355.41]:616.98:578.834(497.11)  351.862.21]:616.98:578.834(497.11)

Прегледни научни рад
Примљен: 11. 2. 2021. године
Ревизија: 25. 5. 2021. године

Датум прихватања: 1. 12. 2021. године

Организационо-управљачки аспекти 
логистичког одговора на кризу изазвану пандемијом 

КОВИДА 19 у Србији

  Апстракт: Успешно управљање пре и током кризе, као и у 
санационом периоду, од изузетне је важности за смањење ње них 
последица. Као и свако управљање, и управљање кризним си ту а-
цијама подразумева планирање, организовање, додељивање за-
датака (командовање), координацију и контролу. Те акти вно с ти се 
морају спроводити у складу са прописима и процедурама, по себно 
у аморфним, разуђеним и великим системима каква је на ци о нална 
логистика. У овом раду нагласак је стављен на анализу ак туелних 
прописа, надлежности и процедура везаних за логи с ти  чки аспект 
одговора на пандемију ковида 19. Анализирана су 63 актуелна про-
писа. Разматрани документи представљају рег у ла  тивну основу 
управљања системом безбедности и његове логи с  тике. Анализом 
постојећих прописа који регулишу поступање у кри зним ситуа-
цијама, а посебно процес планирања, дошло се до за кључака који 
указују да не постоји јасна расподела надле ж но с ти, као ни обје-
дињено или координирано планирање, али ни могу ћ но ст ефектив-
не или одговарајуће припреме и управљања потре б ним ресурсима, 

* petstano45@gmail.com
** goran.mandic@fb.bg.ac.rs
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чиме се не доприноси посебно отпорности сис те ма. Уочено је и 
да савремене методе моделовања и симу ла ци је ни су део процеса 
прогнозирања. Тренутна привредна ситуа ци ја ут и  че на стратеш-
ко опредељење Србије за повећање резе р ви и за ли ха као основног 
извора снабдевања у кризним ситуа ци ја ма. По с то јање логистич-
ких ресурса и довољних капацитета ути че и на из бор адекватне 
стратегије, што се јасно показало у ср п с ком слу  чају током епиде-
мије. У раду су истакнути позитивни ас пе к ти, дате су препоруке 
којима би се организовање и упра вља ње ло ги  стичком подршком у 
кризним ситуацијама у Србији могло по бо  љшати, посебно у доме-
ну отпорности, али и флекси билно сти. 

Кључне речи: кризна ситуација, национална логистика, ло гис-
тички ресурси, управљање, планирање, одлучивање.

 Увод

Логистика је реч која се користи да опише веома стару пра к-
су снабдевања, кретања и дистрибуције робе, а у војном смислу 
још и одржавање опреме и збрињавање повређених и оболелих 
(за  довољавање свих потреба), како у миру тако и у борбеним ус-
ло   вима. За НАТО, „логистика је наука планирања и обезбеђења 
по     к рета и одржавања оружаних снага. То је свеобухватан смисао 
ас     пекта војних операција који се односи на: дизајн и развој, ус ва-
ја  ње, чување, транспорт, дистрибуцију, одржавање, из вла че ње и 
пре  мештање материјала; транспорт људства; усвајање или кон с т-
ру  кцију, одржавање, стављање у функцију и распоређивање сре д-
с тава; усвајање или опремање објеката; медицинску и здра в с тве ну 
за штиту“ (NATO, 1997). 

Овде би требало додати да се логистичке операције морају 
спроводити и у случају других, веома разнородних кризних си туа-
ци ја, као што су: индустријски акциденти, земљотреси, поплаве, 
еко лошки акциденти, епидемије, пожари великих размера, миг ра-
н тске кризе (премештање становништва), већи терористички акти 
и још много сличног. Сви случајеви који захтевају збрињавање по -
вређених и оболелих, збрињавање и расељавање становништва (и 
животиња), довођење неопходног људства и доставу опреме, од   -
ржавање опреме, ванредну припрему и дистрибуцију хране и во  -
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де, неодложну изградњу или санацију неопходних зграда и ин ф-
ра структуре, јесу логистичке операције по својој суштини. У њи -
ма се морају ангажовати државни органи, међу којима војска тре-
нутно свакако представља најопремљенију и најоспособљенију ор-
ганизацију. То су ситуације када треба да функционише „др жа в на 
логистика“ или „национална логистика“, како је данас уо би ча је није 
рећи (придев „национални“ треба разумети као „државни“).

Националну логистику је могуће одредити кроз њен по те н ци јал, а 
то су ресурси и инфраструктура, и операциона лиза цију ис ко  ришћења 
тих ресурса и инфраструктуре, а то је привреда једне зе мље. То су две 
најважније везе, мада постоје и друге – на пример, на ционална логи-
стика у финансијском смислу омогућава земљи да развије заштитне 
системе од природних катастрофа. (Станојевић et al., 2017а).

На основу претходних ставова могао би се одредити шири 
сми  сао „националне логистике“, која за циљ има да задовољи све 
опе  ративне потребе војнобезбедносних организација, али и ста но-
в ништва и државе у целини, како би се обезбедило њихово „што 
нор малније функционисање“ у мирнодопским, кризним и ратним 
вре менима (Станојевић et al., 2017б: 280–302).

Хи тна (Emergency) логистика (логистика ванредних ситу а ци ја 
или хуманитарна логистика) термин је који се користи у ло ги  стици, 
ланцима снабдевања и производној индустрији да означи од ређене 
временски критичне активности које су нужне за кре та ње робе или 
опреме у хитним случајевима (Станојевић et al., 2017а).

Успешна логистичка подршка операције (Мишковић et al., 
2001) – здравствене, спасилачке, пословне, војне, итд. – мора бити 
ефе к  тивна и ефикасна, једном речју успешна, што представља ос-
нову за ус пех операције. 

На развој националне и војне логистике највише утичу сле-
де ћи чиниоци: стратешки положај земље, економска моћ државе, 
ге о лошко-географске одлике, техничко-технолошки чиниоци и на-
учноистраживачка снага. Веома је важан и регулаторни оквир у ко-
ме се функционише.

Основе истраживачког приступа

Претходно излагање послужило је да се дефинише оквир ос-
новног проблема истраживања, који би се могао свести на сле де ће 
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истраживачко питање: како је систем националне логистике вршио 
своју функцију у случају пандемије ковида 19? 

Питање је, наравно, комплексно, због чега је фокус ста в љен 
на организационе аспекте логистичког система, посебно на ње гов 
регулативни и плански део. Циљ је био да се сагледају пре д ности 
и недостаци овог дела националне логистичке ор га ни за ци је и дају 
препоруке за будућност.

Да би се остварио постављени циљ, анализирана је це ло ку п -
на постојећа регулатива Републике Србије везана за кризне, ван-
ре  дне и ратне ситуације са становишта припрема, организовања и 
фун кционисања логистичког система. Анализа је организована у 
об лику тродимензионалне матрице у којој су организационе фу н к -
ције, делатности и процеси укрштени са три могућа стања – „епи -
демије“, ванредног стања и ратног стања. Та стања су свр с та на и 
анализирана у складу са релативном ескалацијом и тежином по  с-
ледица које са собом могу донети. 

Трећа димензија анализе постигнута је сагледавањем на д ле -
жности и делатности различитих нивоа власти, односно др жа в них 
органа, како би се уочили и лоцирали евентуални недостаци ко ји 
су истовремено везани за организацију, стање и државни ор ган. То 
је учињено због тога што се у пресеку све три наведене ди ме нзије 
могу прецизно уочити евентуални недостаци.

Организациони и управљачки аспекти националне логистике

У Стратегији националне безбедности, епидемије и пан де ми је за-
разних болести апострофиране су као изазов, ризик и пре т ња. У њој 
стоји и да ће се „нарочита пажња посветити спречавању и сузбијању 
заразних болести, као и њиховом одстрањивању и ис ко  рењивању“1.

У наведеном документу се наводи: „Политика националне бе-
збедности која се заснива на примени свеобухватног приступа ства-
ра основе за јединствен, усклађен и целовит одговор Ре пу б ли ке Ср-
бије на изазове, ризике и претње безбедности. Такође, ра ди ће се на 
стварању неопходних услова за интегрално ангажовање свих субје-
ката система одбране. У том смислу, разрадиће се и при менити кон-
цепт тоталне одбране и значајно повећати број гра ђа на обучених 

1 Стратегија националне безбедности Републике Србије, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 94/2019.
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за одбрану земље. Систем националне безбедности пре дставља 
нормативно, структурно и функционално уређену це ли ну чијом се 
делатношћу обезбеђује заштита и остваривање на цио налних инте-
реса Републике Србије. У оквиру система на цио на  лне безбедности 
обезбеђује се свеобухватно и усклађено упра в ља ње и деловање у 
извршавању послова и задатака ради пре ве н ци је, ублажавања и не-
утралисања изазова, ризика и претњи без бе д ности и отклањања по-
следица њиховог испољавања“2. Овде би тре бало обратити пажњу 
на инсистирање на нормативној уре ђе но с ти, јединствености, цело-
витости, усклађености и интегралности од говора. Логистика је део 
тог система и заснива се на истим при н ципима. 

Стратегија одбране3 наводи неке од опредељења важних за 
логистичко обезбеђење: „Ради стварања услова за интегрално ан-
га жовање субјеката система одбране и одбрамбених потен ци ја ла 
обе збедиће се стална ажурност основних докумената пла ни ра ња 
упо требе снага, у складу са законом. Оперативне способности Вој-
ске Србије и других снага одбране биће одржаване на зах те ва ном 
нивоу. Такође, обезбедиће се и одржавати потребан ниво по пу не 
робних и ратних материјалних резерви.

Од посебног значаја за одбрану, која се ослања на соп с тве не 
снаге и потенцијале, биће даљи развој одбрамбене индустрије, те 
непрекидно стварање услова за функционисање привреде и др у  -
штва у ванредном стању и рату. Економским развојем Ре пу б ли  ке 
Србије створиће се услови за значајније улагање у развој си с  тема 
одбране и модернизацију Војске Србије и других снага од бра не“.

Препознато је и да нису сви сегменти система изграђени до 
краја, што се види из следећих цитата: „Ефикасна цивилна од бра-
на доприноси заштити суверености, независности и територијалне 
целовитости Републике Србије. Нормативно-правним уређењем 
ци  вилне одбране, у складу са концептом тоталне одбране, пре ци-
зи  раће се надлежности, повећати одговорност и унапредити ос по-
со бљеност субјеката система одбране у домену цивилне одбране.

Република Србија унапредиће припреме за цивилну од бра ну. По-
себну пажњу посветиће изградњи организационих капа ци те  та за једин-
ствено управљање цивилном одбраном, те орга ни за ц и о них и кадров-
ских капацитета за оспособљавање свих субјеката си с тема одбране“4.

2 Ibid.
3 Стратегија одбране Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2019.
4 Ibid.
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„Ефикасна заштита и спасавање становништва у миру, ван ре-
дном стању и рату има посебну важност за безбедност Репу б ли-
ке Србије и њених грађана. С тим у вези, ажурираће се про це не 
угро жености од елементарних непогода и других несрећа, као и 
планови заштите и спасавања у миру, ванредном стању и рату на 
свим нивоима. Унапредиће се способности и капацитети ват ро га-
сно-спасилачких јединица и јединица цивилне заштите“5. Из ра жа-
вање у будућем времену говори о свести да су проблеми који су се 
очитовали и током пандемије ковида 19 стварни. Међутим, у њи-
ховом решавању још увек постоје застоји. 

За логистику је битан и следећи став: „Обезбеђење услова за 
живот и рад грађана и задовољење потреба снага одбране у ван-
редном стању и у рату постиже се стварањем услова за не пре ки дно 
снабдевање основним животним добрима и функционисање слу-
жби од јавног интереса, обезбеђивањем потребног нивоа роб них 
резерви и ратних материјалних резерви, те извршавањем во ј не, 
радне и материјалне обавезе, у складу са законом“.6

У Националној стратегији заштите и спасавања у ванре д ним 
ситуацијама7 још пре скоро десет година иден ти фи ко ван је два  десет 
и један недостатак постојећег система. Сви они су били гру  писани 
као: институционално-организациони, материјално-те х  нички, са-
радња, координација и расположивост информација, људски ресур-
си и едукација. Овде их нећемо понављати, већ само констатовати 
да је већина иста као и тада. Такође, недостаци се готово у потпу-
ности поклапају са наводима из стратегија без бе д но сти и одбране, 
с тим што су нешто детаљније приказани. 

Националном стратегијом заштите и спасавања у ва нре д ним си-
туацијама дефинисане су акције које треба предузети. Стра тешким 
областима 1 и 5 инсистирало се да треба обезбедити да смањење 
ризика од катастрофа постане национални и локални при оритет са 
јаком институционалном основом за спровођење и да се треба при-
премити за случај катастрофе ради ефикасног (хи т ног) реаговања 
на свим нивоима. Може се закључити да је пла ни ра ње стављено у 
фокус као кључна фаза припреме за одговор на кризне ситуације.

5 Ibid.
6 Ibid.
7  Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 86/2011.
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Анализа планских и организационо-институционалних 
претпоставки логистичког одговора на кризне ситуације

У анализи организационих и институционалних пре тпо ста вки 
пошло се од Фајолових активности менаџмента – пла нирања, ор -
ганизовања, усмеравања (командовања), коорди нације и кон тро -
ле (Fayol, 1954: 3). Оне су конкретније разрађене да би се ушло у 
суштину процеса који се одвијају у реалном систему. Под сис те мом 
се мисли на државу и функционисање њеног логистичког апа рата. 
Код организације је нагласак стављен на планско-регу ла ти вни ком-
плекс. Резултати анализе сажети су у табели 1. 

Табела 1 је конципирана на основу анализе три закона ко ји-
ма се регулише здравствена заштита у Србији, 19 закона, уредби 
и одлука којима се регулише сектор одбране, 36 прописа којима се 
регулише област ванредних ситуација, једног закона којим се де-
финише област робних резерви, једног закона којим се ре гу ли ше 
трговина и две уредбе којима се регулише систем државног пла-
нирања – укупно 63 прописа. Сви ти документи могу се наћи на 
сајту Владе Србије8 и нећемо их посебно наводити уколико се не 
користе директно у тексту.

Из табеле 1 види се да је област кризних ситуација9 (не са мо 
ове последње изазване пандемијом) довољно детаљно раз ра ђе на и 
регулисана. Јасно је и да је нешто нижи ниво детаљисања и ра  зраде 
присутан код прописа којима се регулише здравствена заштита у 
епидемијама. Ту је, на пример, мање пажње посвећено обе збеђењу 
потребних материјала, објеката и средстава, односно логистике, 
него у случају других могућих кризних ситуација. Пра к тично су 
решења препуштена тренутку и не разазнаје се да по с то ји ефектив-
на фаза планирања и припреме. 

8 Правно-информациони систем Републике Србије, www.pravno-informacioni-sistem.rs
9 Овај појам ће се користити ради обухвата свих могућих негативних догађаја по земљу 
и становништво. 
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10 Овде ће се разматрати само случајеви када постоји угрожавање безбедности на нивоу 
Републике.
11 Закон о планском систему Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 
30/2018.
12 Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних поли-
тика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 8/2019.
13 Уредба о методологији за израду средњорочних планова, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 8/2019.
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14 Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 21/2020. 
15 Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуа-
цијама, Службени гласник Републике Србије, бр. 8/2011.



Организационо-управљачки аспекти логистичког одговора на кризу изазвану 
пандемијом ковида 19 у Србији

86                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

16 Закон о заштити становништва од заразних болести, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 15/2016.
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Табела 1. Организационо-управљачки аспекти одговора на могуће „кризне“ 
ситуације (обрада аутора)

Министарство задужено за кризне и ванредне ситуације (у 
слу    чају Србије Министарство унутрашњих послова), осим у слу-
ча    ју опремања и обезбеђења ватрогасних и специјализованих је-
ди    ница за спасавање, ослања се у потпуности на систем одбране. 
Це   нтрална тачка система одговора на кризе, барем у случају ло ги с  -
тике, могао би да буде једино систем одбране са своје три улоге. Он 
једини по надлежностима може обухватити све аспекте при п ре    ме и 
одговора на кризу. Главни логистички орган је Ре пу б ли ч ка дирек-
ција за робне резерве (РДРР), која би требало да чува ма те ријал и 
опрему за све врсте могућих криза. Други елемент су ма  теријална 
и радна обавеза, које су практично у рукама вој но те ри   торијалних 
органа. Једина веза са РДРР постоји у прописима ко  ји регулишу 
систем одбране (у смислу потреба за кризне си ту а ци је).
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Поред практичних проблема формирања и опремања је ди ни ца 
односно установа за одговор на евентуалне кризне си туа ције, и свих 
проблема препознатих у Националној стратегији за ш ти те и спаса-
вања у ванредним ситуацијама, најозбиљнији иде н ти фи  кован про-
блем јесу недоречености процеса планирања. То се по  себно односи 
на планирање логистике за потребе кризних си туација. Министар-
ство здравља практично не планира логистичке потребе пре него што 
се кризна ситуација појави, а Министарство унутрашњих послова то 
ради само за своје саставе. Истовремено, РДРР је посебна организа-
циона јединица, потпуно самостална, над којом надзор врши само 
Министарство надлежно за послове тр говине. Једини државни орган 
који би могао све да обухвати јесте Министарство одбране у оквиру 
Плана одбране, али изгледа да се у пракси то не догађа. 

Закон о одбрани и данас прописује да „министарства дос та-
вљају податке о билансним потребама и могућностима вршења 
про изводње и услуга од значаја за одбрану из делокруга својих на д-
лежности и обезбеђују планиране капацитете и обавезне резерве од 
значаја за одбрану, у складу с одлукама и захтевима Владе.“ 

Министарство одбране није скоро имало координациону фу-
нкцију, или барем она у пракси није била очита (од времена СФРЈ). 
Тек се најновијим Законом о планском систему уводи мо гу ћност 
да израду планског документа координира и плански до ку мент 
предлаже учесник у планском систему у чијој се над ле ж но сти на-
лази претежни део мера обухваћених тим планским документом17. 
Ту улогу би могао да има и још увек недефинисани орган државне 
управе надлежан за координацију јавних политика. 

Интересантно је да не постоји обавеза да се анализирају ефекти 
докумената о јавним политикама и прописа којима се уб ла  жавају 
или отклањају последице катастрофа, елементарних и дру гих непо-
года и ванредних ситуација, као ни оних који се тичу од бране и без-
бедности Републике Србије и њених грађана18. На овај начин прак-
тично се прекида повратна управљачка веза, од но сно нема обавезе 
систематског унапређивања. 

17 Закон о планском систему Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 
30/2018.
18 Уредба о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јав них 
политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 8/2019.
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Илустративан је начин планирања Републичке дирекције за 
робне резерве (РДРР). „Робне резерве се образују и користе за 
обе збеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 
ванредних ситуација, наступања или непосредне опасности нас-
ту па ња озбиљних поремећаја на тржишту и ванредног или ратног 
стања. Снабдевеност је снабдевеност становништва пољо при в ре д-
ним и прехрамбеним производима, лековима и медицинским сре-
д ствима и производима који су неопходни за живот људи и здра-
вље животиња, као и стратешким сировинама и материјалима за 
ре п родукцију од посебног значаја или стратешког интереса за 
Ре пу  блику Србију“19. С обзиром да практично ниједно ми ни с тар-
с т во не исказује своје потребе за материјалним резервама, РДРР 
са мо стално креира листу робе за набавку према буџету који јој је 
кре ирала Влада, углавном на основу претходних буџета и старих 
ли ста. Предлог се шаље на сагласност, према Владиној про це ду-
ри, свим заинтересованим министарствима. Измене у предлогу су 
изу зетно ретке. То говори да планирање иде „одоздо“ уместо „одо-
зго“, односно да нема управљања у правом смислу, а самим ти ни 
постављања приоритета и одговарајућег буџетирања. 

На плану методологије постоје уредбе, упутства и смер ни це 
које то регулишу (видети табелу 1). Постоје, међутим, два суштин-
ска недостатка. Први је у томе што се само одбрамбене припре-
ме планирају дугорочно, док се припреме за ванредне ситуације 
планирају са годишњом периодиком, а није јасно на који начин се 
планирају припреме здравственог сектора. Други не достатак је за-
старелост метода планирања. То се првенствено од носи на примену 
метода операционих истраживања, посебно мо деловања и симула-
ције као најмоћнијих алата. Не спроводе се ви ше ни штабне игре, 
што је била пракса на свим нивоима у СФРЈ. Прошле године, у пе-
риоду од јануара до августа, Одељење за здравство и људске услуге 
САД покренуло је сценарио под на зи  вом „Кримсон зараза“, у којем 
је учествовало 19 савезних агенција, десетак држава, племенских 
нација, болница и невла ди них организација. Он је јасно показао 
могуће недостатке система здравствене заштите у САД, које ће се 
испољити само шест месеци касније (Stracqualursi, 2020).

У епидемији ковида 19 горенаведени недостаци изашли су на 

19  Закон o робним резервама, Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2013-19, 
145/2014-3 (др. закон), 95/2018-267 (др. закон),
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видело, посебно у домену припрема за одговор на кризу, одно с но 
у виду недостатака планирања. Материјала и опреме није би ло до-
вољно, барем на почетку, а планови радне и материјалне оба везе 
као да су се надокнађивали креативним решењима у ходу. Било је 
очевидно да недостају информатичка подршка и инфор ма ци о ни си-
стем или системи. То није била само последица недо с та т ка финан-
сија већ, као што је објашњено, недостатака у систему планирања 
који укључују мањак координације, недовољно јасну расподелу 
надлежности и анализу ризика и могућих сценарија. 

Недостатак заштитне опреме, тестова, лабораторијских ка па-
цитета, опреме и људства на почетку је условио примену вео ма 
рес триктивних мера за очување здравља код становништва. Ка да 
су ресурси обезбеђени и капацитети повећани, то је довело до про-
мене стартегије и попуштања мера. Јасно је да је логистика би ла та 
која је диктирала стратегију, а не обратно.

Повољна законска решења која могу допринети 
логистичким припремама

У последње три деценије Србија је остала без многих про и з-
водних, али и развојних капацитета. Земља би могла само с тал но 
да се прехрани, али су њени индустријски, здравствени и дру ги ре-
сурси ограничени, односно отпорност система је мала. Пра к ти ч но 
једино решење јесте стварање залиха и припрема свих рас по ло жи-
вих технолошких, пољопривредних, људских и других ресурса који 
су држави на располагању. 

У Закону о робним резервама20 постоје интересантна ре ше ња 
која би могла да послуже у решавању логистичких по тре ба Ср би је 
у кризним ситуацијама. Тим законом се нпр. предвиђа да ре зе р ве 
могу да чине и новчана средства у домаћој и страној валути, као 
и хартије од вредности, чиме би се могао обезбедити новац у хи-
тним случајевима. Посебно су интересантне одредбе о фор ми ра  њу 
обавезних резерви нафте и деривата нафте засноване на ди ре ктиви 
ЕУ 119/200921. Овим прописом се предвиђа формирање ре зе рви у 

20  Закон o робним резервама, Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2013-19, 
145/2014-3 (др. закон), 95/2018-267 (др. закон).

21  Council Directive 2009/119/EC of 14 September 2009 imposing an obligation on Member 
States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products, https://eur-lex.
europa.eu/eli/dir/2009/119/oj, доступан 20. 1. 2021.
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висини од 61 дана свеукупне државне годишње пот ро ш ње у року 
од десет година, и прописује увођење накнаде за фор ми рање ре-
зерве која се обрачунава на продат литар горива и по д ра зумева не 
само финансирање резерви у нафти и дериватима већ и покривање 
трошкова изградње складишта и одржавања залиха. Фо рмирањем 
ових резерви управља министарство задужено за по с  лове енергети-
ке. То је интересантно јер се на неки начин од ре ђу ју висина залиха 
и начин њиховог финансирања. 

Нешто слично се прописује чланом 11, тач. 5 Закона о јав ном 
здрављу22, где стоји да је могуће „утврђивање и спро во ђе ње ме ра 
пореске и економске политике којима се подстичу здрави сти  лови 
живота и обезбеђује здрава животна средина и радна око ли на“.

Трендови који ће утицати на управљање логистиком 
у кризном ситуацијама

Пандемија је показала предности концепта економског ра з во ја 
базираног са унутрашњој акумулацији и симбиози домаћих ба на ка 
и привреде. Акценат је поново на производњи, позитивном билансу 
плаћања (превасходно извозу) и националној држави, док су гло-
бализација и међународна солидарност стављене под знак пи тања. 
Веће шансе да брзо превладају кризу показале су земље са нижим 
степеном задужености, јер су могле брзо да мобилишу средстава 
за подршку привреди и надокнаду штете. Има назнака да Вашинг-
тонски консензус није испунио очекивања, јер је развој ба зиран на 
страним директним инвестицијама, туризму и ус лу гама неодржив, 
или барем са много мана.

Криза изазвана короном, или нека слична која би могла на с-
тупити, није питање само здравља или економије и привреде, већ 
и националне безбедности (кроз националну логистику) и си гу р-
но сти свих грађана. Показало се да се државе могу ослонити са мо 
на оно што саме могу да створе или произведу. Поучене ти ме, вла-
де многих земаља ојачаће домаће производне капацитете. Ко р по-
рације ће све више поклањати пажњу отпорности цен тра ли зо ва них 
домаћих логистичких ланаца у односу на глобализоване.

Евидентно је да ће најважнији енергент у будућности бити 

22 Закон о јавном здрављу, Службени гласник Републике Србије, бр. 15/2016.
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електрична енергија, јер практично све што је потребно за живот 
ради на овај вид енергије. Интернет инфраструктура добија непре-
ки дно на значају, јер се показало да се добар део животних ак тив-
но сти може организовати онлајн. Рад и куповина на даљину до-
би ли су нову димензију, где се аутоматизује све што се може ауто-
ма тизовати. Привреда се добрим делом дисперзовала по кућама. 
Мно ги људи су се преселили у мање насељена подручја с нижим 
тро ш ковима живота. Телемедицина би могла да постане нови ста н-
дард. Универзитети би нови модел могли да пронађу у хибри д ном 
моделу наставе. 

Део проблема могао би да се реши међународном сарад њом. 
Уместо глобализма, то би могло бити кроз прагматични ин те-
рнационализам. Земље би могле развити међународне норме, си-
стеме праћења и извештавања, као и координиране планове за реа-
говање и кризне ситуације.

Закључна разматрања

Комплексност одговора на будуће изазове кризних си туа ци-
ја намеће мултидисциплинарани приступ управљању одго во ром. 
Практично све области људске делатности морају бити ин тег  рисане 
да би се пружио ефикасан одговор и смањиле пос ле ди це, које, како 
се показало могу да погоде све сегменте друштва, це локупну тери-
торију државе и целокупно њено окружење. 

Управљање одговором на кризе у Србији, посебно из ло ги-
с тичких разлога, мора постати планско, боље координирано и са 
ја сном расподелом надлежности. То је могуће једино ако се фор-
ми ра неко координационо тело за планирање и припрему на нивоу 
Владе, или се та координациона улога да Министарству одбране, 
које једино располаже свим ресурсима и капацитетима на целој 
те риторији земље. То би захтевало одређене измене у регулативи. 
Развој информационог система и база података би свакако до при-
нео ефикасности управљања. 

Србија би требало да размотри и увођење посебних про пи са, 
попут оног о „ратној производњи“ у САД или других, којима би 
се целокупни ресурси на територији могли ставити у сврху са в ла  -
давања криза. То је важно због промена у власничкој структури ко-
је се нису у свим случајевима одиграле тако да обезбеђују ко н ти-
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нуитет производње критичних материјала и опреме, а увеле су и 
у социјализму мало позната стања банкрота и стечаја, при ко ји ма 
предузећа остају без радника и опреме. 

Методологија планирања и контрола планова одбране и су про -
тстављања кризама, као и могућности њиховог спровођења, мо -
рају поново добити на значају. Ово је неопходно и због стра те ш  ког 
опредељења за концепт тоталне одбране. 

Србија мора посебну пажњу посветити и производњи хра не, 
електричне енергије и лекова, развоју интернет инфра стру к ту ре и 
иновацијама, односно оним гранама привреде који јој га ра н ту ју ми-
нимум самодовољности. 

Поред претходног, потребно је формирати и неопходне ре зе  рве. 
Финасијска средства би се могла наћи увођењем посебних на  кнада 
за ту сврху, на пример на гориво, које је данас релативно је ф  тино, 
а и нема потребе да се стимулише његова потрошња из еколошких 
разлога и тренда преласка на електрична возила.
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Organizational and Managerial Aspects 
of the Logistical Response to the Crisis Caused by 

the COVID-19 Pandemic in Serbia

Abstract: Successful management before, during, as well as in the 
period of recovery from the crisis, is extremely important for reducing the 
consequences. Like any other type of management, crisis management 
involves planning, organizing, assigning tasks (comm and), coordination 
and control. These activities must be carried out in accordance with 
regulations, competences and procedures, especially in amorphous, 
fragmented and large systems such as national logistics. In this paper, 
the emphasis is placed on the analysis of 63 current regulations and 
procedures related to the logistical aspect of the response to the COVID-19 
pandemic. The considered documents represent the regulatory basis for 
the management of the security system and its logistics. The analysis of 
the existing regulations governing crisis management, and especially 
the planning process, led to conclusions that indicate a lack of clear 
division of responsibilities, integrated or coordinated planning, but also 
the possibility of effective or appropriate preparation and management 
of necessary resources, which does not contribute much to the system 
resistance. It was also noticed that modelling and simulations, as modern 
methods, are not a part of the forecasting process. The current economic 
situation influences Serbia’s strategic orientation to increase reserves and 
stocks as the main source of supply in crisis situations. The existence of 
logistical resources and sufficient capacities also influences the choice 
of an adequate strategy, which was clearly shown in the Serbian case 
during the epidemic. The paper highlights the positive aspects and makes 
recommendations that could improve the orga niza tion and management 
of logistical support to crisis situations in Serbia, especially in terms of 
resilience, but also flexibility.

Keywords: crisis situation, national logistics, logistics resources, 
management, planning, decision making
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Значај политичке димензије оружане побуне
на примеру Северне Ирске

Апстракт: Као највећа колонијална сила, Велика Бри та ни ја 
се током периода деколонизације Азије и Африке суочила са ве-
ћом побуњеничком активношћу него било која друга западна си-
ла. Најзапаженији је био њен успех у борби против побуњеника у 
Ма лезији. Међутим, стечена искуства нису била довољна да оси-
гу рају успех у супротстављању политичком насиљу на уну тра ш-
њем плану – колонизација, економско искоришћавање и примена 
си ле против аутохтоног католичког становништва узроковали 
су политичко окупљање Ираца око идеје једнакости међу грађа-
ни ма. Чак ни након губитка дела територије (формирања Репу-
б ли ке Ирске) 1921. године, влада у Лондону није променила поли-
ти ку према католичком становништву, већ је наставила са наме-
та њем протестантизма и политичким насиљем према делу сво јих 
грађана, што је довело до заоштравања унутрашњих односа ме ђу 
друштвеним групама. „Невоље“ које су задесиле државу у пе   риоду 
од 1968. године до 1998. године биле су неизбежне. По бу ње ници су 
одлучили да политику воде другим средствима.

Предмет овог рада је разматрање политичке димензије ору-
жане побуне, као специфичне друштвене и политичке појаве, на 
примеру Северне Ирске. У раду је извршена структурално-функ-
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ционална анализа битних чинилаца оружане побуне у Севе р ној 
Ирској и систематизована су доступна сазнања о дру ш тве но-
политичким условима који су допринели настанку и развоју по бу не, 
као и последицама које је тај случај оставио на праксу ре ша вања 
оваквих и сличних конфликата.

Кључне речи: политика, побуна, оружана побуна, про тив по-
буњеништво.

Увод

Обухват синтагме „политичка димензија“ веома је широк, пре 
свега због раширености, практичности, еластичности и ди ја ле  -
ктичности појма политике. За потребе овог рада користићемо де -
финицију професора Јована Мирића, који политику одређује као 
„институционалну друштвену моћ посредовања међу ин те ре  сима, 
али и као борбу да се таква моћ задобије, или да се на њу делује“ 
(Милосављевић, Радосављевић, 2000: 23). Та де фи ни  ција обухва-
та оба основна и за наше истраживање значајна еле  мента појма 
политике – пре свега њен статички део, у којем се препознају си-
стем и поредак, али и њен (за наше истра жи ва ње битнији) дина-
мички део, у којем се политика посматра као про  цес, активност, 
утицај, власт и борба за расподелу моћи. С об  зиром да је у пракси 
тешко наћи решење које у потпуности за до  вољава све стране, по-
литика је у суштини ривалитет, па по те н  цијалних решења за неки 
проблем може бити онолико колико има појединаца у друштву. 
Према томе, политика је нужно ве за на за конфликте, али без ње 
није могуће разрешити друштвене про  тив уречности и сукобе. Ако 
не постоји воља за компромис, љу ди при решавању проблема (у 
спровођењу политике), на свим ни воима од личног до системског 
(државног и међудржавног), не ретко прибегавају насиљу, које у 
овом случају оправдано за с лу жује епитет „политичко“.

У истраживачком дискурсу политичко насиље дефи ни са но је 
као претња или наношење физичке штете људима ради до с  тизања 
политичког циља (Schwarzmantel, 2011: 13–14; Матић, 2016: 250). У 
ширем друштвено-социолошком смислу, насиље пре   дставља упо-
требу силе да би се изнудило одређено пона ша ње људи противно 
њиховој вољи, односно одређен резултат (Бе ри  ша, 2013: 165). Да-
кле, насиље представља друштвену де ла т но ст, а сила је средство 
(Симеуновић, 1989: 37) којим се пос ти же остваривање циљева.
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Иако су ирски побуњеници прихватили насиље као сре д с тво за 
постизање својих циљева, након више неуспешних ору жа них по-
буна против централне власти схватили су да борба ору ж јем није 
довољна. Удружени у политичку организацију Шин фејн (ир. Sinn 
Fein – ми сами), успели су да одреде која је то опасност про тив које 
се боре, шта је референтни објекат безбедности, ко шти ти безбед-
ност и, што је најважније, која су то средства од но сно мере којима 
се она штити (Ејдус, 2017: 30). Потоња мо би ли за ци ја снага на поли-
тичком нивоу и проширивање и продубљивање по ља сукоба довели 
су до одређених позитивних ефеката, посебно за становништво у 
Северној Ирској, које је поднело највећи терет то ком тридесетого-
дишње ескалације сукоба (оружане побуне) у 20. веку. Због тога у 
политичком дискурсу већине становника Ир с ке реч самосталност 
заузима посебно, можда чак и централно ме сто. Они који одлучују 
о политичким питањима становника ка то личке вероисповести Ре-
публике Ирске и Северне Ирске, са мо ста лност изједначују са егзи-
стенцијом, безбедношћу и слободом. Ра злог за такво, идентитетско, 
одређење једног народа јесу су п ро т стављени национални и верски 
интереси и незаборављена ис ку с т ва у вишевековној борби против 
наметнуте власти Уједињеног Кра љевства.

Ради систематског научног проучавања политичког до при но-
са побуњеничкој и противпобуњеничкој борби током решавања 
ир ског питања у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Се-
ве р не Ирске, искоришћен је Милосављевићев модел истраживања 
по литичких појава (Милосављевић, 1980: 49 и Милосављевић, 
Ра досављевић 2000: 77). Тај модел обухвата шест битних чи ни ла-
ца сваке друштвене појаве (услове, субјекте, мотиве, делатности, 
ме тоде и ефекте). Циљ овог рада је и систематизација постојећих 
са знања о политичкој димензији оружане побуне у Северној Ир-
с кој. Радови о тој оружаној побуни нису малобројни, али налази 
ис тра живача умногоме зависе од времена и места (региона, др жа-
ве) у којем су стварани, као и од теоријског али и идеолошког оп-
ре  дељења истраживача (Pringle, 1997: 287). Због тога у при с ту пи ма 
аутора често мањка објективности, непристрасности и међу со б не 
сагласности, јер су закључци и ставови формирани под сна ж ним 
утицајем парадигми окружења, владајућих идеологија, опо зи ци-
оних тежњи, сопствених интереса и интереса друштвених, ре ли-
гиозних и политичких групација којима аутори припадају. 
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Развој оружане побуне у Северној Ирској

Ирска је острво у северном Атлантику, западно од Велике Бри-
таније, површине од око осамдесет четири хиљаде квадратних ки-
лометара. Треће је по величини острво у Европи. Аутохтоно ста-
новништво је примило хришћанство у 5. веку, али су након освајања 
започетог у 12. веку, а завршеног четири века касније, Бри танци као 
нови владари отпочели са спровођењем политике про тестантског 
успона (McGarry, 2002: 451). Због тога аутохтоно становништво ни-
када није потпуно прихватило британске власти, а колонијални од-
нос британских монарха само је продубио по с то је ћу поделу између 
друштвених група, тј. између католичког и про тестантског станов-
ништва Ирске. Политичка неједнакост (пре све га), која је произилази-
ла из колонијалног односа ова два субје к та, условила је развој сукоба 
који је током времена мењао форму, али који латентно траје и данас.

Описани услови су додатно појачани непрекидном еко ном с-
ком експлоатацијом и наметањем протестантизма из којег су про-
изилазиле неједнаке животне шансе и разлике у друштвеном по-
ло жају припадника наведених друштвених група. Просперитет, ра-
звој, остваривање интереса и развој културе били су резер ви са ни 
за протестанте (Fay, et al., 1999: 97), док су католици постајали све 
сиромашнији и незадовољнији.

Током 17. века, прва мера коју је држава применила ради по-
већања броја лојалних грађана и ојачања централне власти била је 
колонизација. Како би се протестантски досељеници зашти ти ли, 
1691. године донесен је и низ закона којима су знатно ус кра ће не 
политичке и економске слободе католичком становништву у Ир-
ској (Потпарић., et al., 2015: 31). Те мере су додатно подстакле ау-
то хтоно становништво на побуну. Након низа мањих и неу с пе ш них 
побуна, 1798. године подигнут је устанак. Устанак је угу шен, а Бри-
танска влада га је искористила за доношење Закона о ује дињењу из 
1801. године (по угледу на Закон о унији између Ен гле ске и Шкот-
ске из 1707. године) и проглашено је Уједињено кра љевство Ве-
лике Британије и Ирске1. Одговор народа на фор ма лно присвајање 
територије била је оружана побуна из 1803. го ди не, која је такође 
угушена силом, а политички притисци и еко но мско искоришћа-
вање су настављени. Додатно, као последица ко лонијалног односа 

1  Које је са тим државним уређењем трајало до 1914. године.
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и протеривања непослушних сељака, након низа неродних година 
и заразе кромпира (тада примарне пре х ра м бе не намирнице), број 
непослушних је смањен јер је више од пола ми лиона становника 
Ирске умрло, а два милиона се иселило у Аме рику.

Може се закључити да је општа ситуација у Ирској током 17, 
18. и 19. века била веома лоша. Сиромаштво, непризнавање ве ре 
(протестанизам је био званична државна религија), дискри ми на-
ција у запошљавању, образовању и условима становања, као и ду-
гогодишње суспендовање основних политичких права (право гла  са 
је, на пример, било повезано са поседом, чији су власници ве ћином 
били Енглези), довели су до политичког буђења, а затим и до орга-
низовања Ираца крајем 19. и почетком 20. века. Раз ли чи ти покрети 
за потпуно независну Ирску сјединили су се 1905. го ди не у орга-
низацију под називом Шин фејн (ир. Sinn Fein – ми са ми), која је, 
предвођена Артуром Грифитом, одмах почела по ли ти чку борбу за 
изједначавање права католика и протестаната.

Иако је либерална влада премијера Херберта Аскинта 1912. 
године препознала политички моменат за деловање и мо гу ће по-
следице неделовања, а затим предложила и у парламенту Уј е  -
дињеног Краљевства 1914. усвојила Закон о само у пра ви Ир ске, 
ду гогодишње расправе и већање о усвајању закона до ве ле су до 
за оштравања унутрашњих напетости међу народом ко ји се по чео 
де лити и организовати у наоружане групе. Проте с тан т ски ал сте-
рски добровољци, с једне стране, и католички ирски до бро  во љци, 
с друге стране, почели су да се међусобно сукобљавају. Ко  начно, 
чла нови Ирског републиканског братства и орга ни за ци је Шин фе јн 
подигли су у Даблину 1916. године тзв. Ускршњи ус та  нак. 

Седма по реду побуна против британске окупације била је прва 
у којој су јавно изнети политички циљеви побуњеника: је дна ка пра-
ва грађана, религијске и грађанске слободе за све и јед на ке могућ-
ности за све грађане.2 Ускршњи устанак је након ше с то дневног от-
пора угушен, учесници су сурово кажњени, а ирско пи тање је у дру-
ги план потиснуо Први светски рат. Резултат гу ше ња устанка силом 
било је додатно радикализовање бројних Ира ца који су се окренули 
странци Шин фејн. На следећим бри та н ским парламентарним из-

2  Ускршњи проглас Републике Ирске, објављен пре Ускршњег устанка, до сту пан је на: 
https://www.independent.ie/irish-news/1916/the-rising-explained/the-proclamation-and-
what-it-stands-for-34267711.htmlhttps://www.independent.ie/irish-news/1916/the-rising-
explained/the-proclamation-and-what-it-stands-for-34267711.html, доступан 26. 9. 2020.



Значај политичке димензије оружане побуне
на примеру Северне Ирске

102                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

борима, 1918. године, Шин фејн је ос во јио 70% свих ирских места 
у парламенту. Представници странке су се потом окупили у Дабли-
ну и 21. јануара 1919. године донели Де кла рацију о независности 
Ирске. Тај датум се званично узима за почетак оружане побуне про-
тив централне власти односно ир с ког рата за независност.

Сукоб присталица странке Шин фејн и њеног радикалног (во-
ј ног) крила организованог у Ирску републиканску армију са бри -
танским властима имао је све одлике оружане побуне за ос ло бо -
ђење од колонијалних власти. Побуњеници су користили ге ри л с  ку 
тактику против представника власти (најчешће војске и по ли ци  је) 
у изолованим областима. Поред побуњеничких, јавиле су се и па-
равојне формације лојалне држави, и на обе стране било је ли к-
ви дација цивила, застрашивања, отмица и других облика насиља. 
При мирје је проглашено у јулу 1921. и након преговора, у де це м б-
ру исте године, постигнут је компромисни Англо-ирски споразум, 
ко јим је Ирска подељена на независни јужни део (Ирску Сло бо д ну 
Државу) и Северну Ирску.

Северни део Ирске остао је под британском влашћу, са по де -
љеним становништвом католичке и протестантске веро и с по ве с ти 
(Drohan 2017: 152). Пошто ниједна страна није била задовољна 
спо ра зумом, избио је кратак грађански рат на територији но во фо р-
миране ирске државе, а педесет година касније и сукоб про те с та на-
та и католика у Северној Ирској. 

Сагледавајући општедруштвене, друштвено-економске и дру -
штвено-политичке односе у Ирској, може се закључити да је ви-
шевековни колонијални однос власти проузроковао расло јава ње 
друштва и поделу на две друштвене групе. Ускраћивање права 
сво  јине и онемогућавање учешћа католика у производњи добара, 
про  мету робе и расподели добити, изазвали су незадовољство које 
је резултирало сиромаштвом, исељавањем становништва, поли ти-
ч ким и оружаним организовањем и супротстављањем властима. У 
та квим условима, даље радикализовање политички већ опре де ље-
ног, подељеног и организованог становништва у годинама које сле -
де било је очекивано.

Мотиви, као чиниоци који покрећу појединце или групе на де -
ловање, играју велику улогу у обликовању интереса и циљева јер 
су засновани на потребама (физиолошке потребе, безбедност, ра -
звој и сл.). Након дугогодишње незадовољености потреба и ди с-
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кри   минације у политичкој, економској, образовној и културној 
сфе ри, као интерес око којег су се окупили грађани католичке ве-
ро исповести јавила су се једнака права свих грађана. Из фор му ли-
са ног заједничког интереса израсли су јасни циљеви које је тре ба ло 
достићи, a који су се тицали религијских и грађанских слобода и 
једнаких могућности за све грађане.

Овако устројени мотиви, интереси и циљеви допринели су фор-
мирању и јачању базе побуњеника, што је шездесетих година про-
шлог века довело до појаве простих облика политичког на си ља као 
што су претња силом, принуда, притисак, политичка уби с тва, атен-
тати и диверзије. На те активности побуњеника, које су тестирале 
постојећи политички систем, држава није одговорила аде кватно, 
те су се појавили и сложени облици политичког на си ља (нереди и 
немири), који су затим довели до развоја оружане по буне. Немири 
који су у то време захватили Северну Ирску пра ће ни су великим 
миграцијама – људи су се због застрашивања и фи зичких напада 
пресељавали у подручја са већинским ста но в ни ш твом сопственог 
верско-политичког опредељења. У наредним го динама описана се-
грегација је довела до повећања броја ет ни ч ких сукоба, политичких 
убистава и атентата. Догађања на острву та да нису привукла вели-
ку пажњу јер су се, након Другог све т с ког рата, умножиле агресив-
не реакције власти на поступања гра ђа на и повећао се број насил-
них реаговања друштвених група и уну тардржавних конфликата 
уопште (Dupuy, Rustad, 2018).

Резултат социјалних сукоба током шездесетих година про ш лог 
века није био задовољење потреба ни интереса (једнака пра ва грађа-
на), а још мање циљева (религијске и грађанске слободе и је днаке 
могућности за све грађане), већ оштрија подела грађана на „нас“ и 
„њих“, што је довело до још веће радикализације побуне. По дела је 
била тако јака да није било неопредељених. Такво стање се могло 
очекивати, пре свега због карактеристичног понашања по јединаца у 
групи – јављају се солидарност, сарадња и подршка. То је посебно 
случај ако незадовољство или лоши услови дуго тра ју, јер се тада 
кохезивност групе повећава па појединци пре с та ју да размишљају 
као индивидуе и сопствене процене и вре д но с ти замењују групним, 
пре свега да не би били окарактерисани као нелојални. Последица 
такве хомогености довела је до ра ди ка ли зације циљева групе, који 
су седамдесетих година прошлог века пре творени у сепаратистичке.
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Променљивост интереса и циљева као једна од кара к те ри с ти-
ка побуњеништва пратила је и оружану побуну католика у Ује ди-
њеном Краљевству. Држава је пропустила прилику да уочи ту про-
мену, иако су се циљеви јасно и јавно од политички уоби ча је них 
(једнака права грађана, религијске и грађанске слободе и је д на ке 
могућности за све), кретали ка политички радикалним (от це п љењу 
дела територије), што је био јасан индикатор погоршања си туације.

Почетна фаза развоја оружане побуне завршена је шез де се тих 
година прошлога века. Друштво у Северној Ирској било је сп ре  -
мно за промене. Друштвено-политички услови, али и јасно фор-
мулисани мотиви, интереси и циљеви главних актера ојачали су 
базу побуњеника и омогућили њихово организовање у гра ђа н ска 
уд ружења. Удружења су омасовљена и успела су да прибаве спо-
љну подршку, нарочито подршку респектабилне ирске ди ја с по ре. 
У мобилизацији средстава искористила су велику ирску ди ја  спо ру, 
па је дошло до повезивања са сличним организацијама у ино с тра-
нству, као што је „Покрет за права грађана“ у Сједињеним Аме -
ричким Државама који је на сличан начин покушавао да се из  бори 
за грађанска права црнаца у Америци. Као сврсисходан ме   тод по-
литичког рада изабране су друштвене иницијативе, које су имале 
за циљ признавање основних грађанских слобода (сло бо ду говора, 
право на информисање, и сл). 

Карактеристике политичке борбе могу се описати кроз ак ти-
вности „Северноирске асоцијације за цивилна права“. То уд ру же  ње 
грађана основано је 1967. године, а његови политички ци ље  ви били 
су пре свега измена изборног система у делу који се од  носио на од-
ређивање граница изборних јединица (енг. Gerry ma n  dering). Наиме, 
границе општина су одређиване од избора до из бо ра, у зависности од 
расподеле популације, како би се омо гу ћи ло стварање протестантске 
изборне већине. Затим, инсистирали су на увођењу принципа „један 
човек један глас“, јер је глас вла с ни ка фи рми, већином протестаната, 
вредео више гласова (у зави с но сти од величине фирме и пореза који 
је плаћао држави). Зах те ва ли су и спречавање дискриминације при 
запошљавању у држа в ним фи р ма ма и додели јавних (државних) ста-
нова у закуп, као и ра спу ш та ње специјалне протестантске резервне 
јединице по ли ци је и уки да ње Закона о цивилним властима, који је 
донет у пар ла ме нту Севе р  не Ирске још 1922. године.

Тај акт, који је ступио на снагу убрзо након отцепљења Републи-
ке Ирске и формирања Северне Ирске, давао је овла ш ће ња властима 
Северне Ирске да предузимају „све потребне мере“ ради очувања 
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реда и мира у том делу Уједињеног Краљевства. Локалне власти су 
на основу тог акта и процене лојалистичких вла  сти „законски“ при-
мењивале мере као што су расељавање, уво ђе ње полицијског часа, 
забрана окупљања, забрана рада непо до б них гласила и забрана фор-
мирања и рада појединих група грађана. У тако тешким условима 
политичке борбе чланови удру же ња гра ђа на су мирним протестима, 
бојкотима, демонстрацијама и про г ла сима скретали пажњу власти 
на свој проблем. Ипак, до поли ти ч ке сарадње са представницима 
власти није дошло, јер њихове по ли тичке активности нису ушле у 
правцу компромиса, усагла ша ва ња интереса и придобијања друге 
стране. Уместо тога су за мето де политичке борбе изабрали принуду, 
вршење притиска и друге ви дове политичког насиља. Најчешћа мера 
власти је била интер на ција, тј. затварање политичких активиста без 
суђења и физичко одвај ање друштвених група подизањем зидова из-
међу енклава. Те ме ре су додатно подстакле становништво, па су и 
они који у поче тку нису излазили на протестне маршеве почели да 
учествују у све масовнијим демонстрацијама.

Активности на терену координирала је и усмеравала стра н ка 
Шин фејн, као политичко крило националног покрета ир с ких ре-
публиканаца у Републици Ирској и Северној Ирској, и Ир с ка ре-
публиканска армија (ИРА), као његово војно крило. Ме ђу тим, ка ко 
протести нису давали очекиване резултате, дошло је до по де ле на 
„Званични Шин фејн“ и „Званичну ИРА“, с једне стра не, ко ји су заго-
варали наставак мирне борбе, и „Привремени Шин фе јн“ и „Привре-
мену ИРА“, који су заговарали екстремнији при с туп. Тај догађај је 
означио прелазак побуњеништва из развојне у офа н зи вну фазу и по-
литика се почела водити другим средствима. При вре мена ИРА отпо-
чела је са подметањем бомби и герилским на пад има на представнике 
власти, полиције и војске, па је одговор про  тестаната, поред употре-
бе војске и полиције, било и фор ми ра ње добровољачких јединица 
грађана, међу којима се истичу Удру же  ње за одбрану Алстера и Ал-
стерске добровољачке снаге, које су спроводиле насиље (напади на 
католичка насеља, претње гра ђа   нима, неовлашћена хапшења) про-
тив католичке заједнице (Пот па  рић., et al., 2015: 31).

Сукоб је постао посебно интензиван 1972. године након тзв. 
Крваве недеље, када је британска армија отворила ватру на уче  снике 
протестног марша у Лондондерију и тако убила 13 не на о ру жаних 
протестаната (McCleery, 2016: 967). Иако је су с пе н до ва на локална 
управа и успостављена директна управа из Лондона, ко  ја је траја-
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ла више деценија, виновници овог инцидента никада ни су кажњени 
(Beggan, 2009: 706). Инцидент је појачао сепа ра ти с тичка осећања, 
олакшао мобилизацију грађана у саставе При в ре ме не ИРА и постао 
увод у серију терористичких напада (Saville, et al., 2015: 100). Ка-
толици су за остварење својих циљева изабрали та ктику ескалације 
насиља и тероризам као средство. Исте године ИРА је извела терори-
стичку акцију (Крвави петак), током које су ек сплодирале 22 бомбе 
широм Белфаста. Мете су биле банке, хо те ли, железничке станице, 
мостови, барови, јавне гараже ау то бу с ки депои, раскрснице, а током 
нешто више од сат времена, колико је акција трајала, страдало је де-
вет, а рањено више од 130 људи. Спи рала насиља се више није могла 
зауставити. Уследила је војна ка мпања и репресивна реакција државе 
(Beggan, 2009: 722), што је за последицу имало интензивирање ак-
тивности паравојних фор ма ција на обе стране. 

Конфликт који је због тога уследио, и који је са мањим пре -
кидима трајао три деценије, од 1968. до 1998, називан је ору жа ном 
побуном, сукобом ниског интензитета и герилским ра  том, а познат 
је и под описним називом „Невоље“ (енг. The Тro u bles). Гла вни 
актери су биле паравојне организације побу ње ни ка (При вре мена 
ИРА, Ирска национална ослободилачка ар ми ја), с је д не стра не, и 
паравојне организације лојалиста, с друге стра не (Ал с те р ске до-
бровољачке снаге, Алстерски одбрамбени са вез), као и бри танска 
војска и полиција. Сукоб је проширен са про стора Се в е р не Ирске 
на територију Енглеске и Републике Ир ске, где су у ве ћим градо-
вима припадници Ирске републиканске ар мије, с је д не стране, и 
лојалистичке паравојне снаге про те с та на та, с друге стра  не, изво-
дили терористичке нападе. У триде сето го ди  шњем су ко  бу је поги-
нуло преко 3.600 људи, од чега је око по ло вина бо ра ца (снаге без-
бедности државе – 1.023, снаге па ра во ј них орга ни за ци  ја – 440). Од 
цивилних жртава скоро две трећине су католици. Око 35.000 људи 
је расељено због застрашивања, а до датних 50.000 је повређено у 
сукобима (Goeke-Morey, et al, 2014: 285). Су  к об је завршен у апри-
лу 1998. Споразумом из Белфаста (Спо   разум на Велики петак)3, а 
сматра се победом про ти в по бу ње ни чких снага јер циљ побуњеника 
(сецесија дела те ри торије Ује ди њеног Краљевства и стварање Ује-
дињене Ирске) ни је по с ти г нут.

3  https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IE%20GB_980410_Northern%20
Ireland%20Agreement.pdf, доступан 26. 9. 2020.
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Ефекти сукоба и модел политичког решења

Анализа побуњеништва у Северној Ирској потврђује значај по-
литичког аспекта сукоба. Чињеница је да су се са оружаном по-
буном, као обликом политичког насиља, сусретале многе др жа ве. 
Током свог друштвеног развоја, у већем или мањем обиму, ис-
ку  ства са оружаном побуном имале су и Русија, и Америка, али 
и Фра нцуска, Шпанија и Турска, као и многе друге државе, међу 
ко ји ма је и Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 
Ирске. Велика Британија је педесетих година прошлог века пос ти-
г ла значајан успех у супротстављању оружаној побуни комуниста 
у Малезији (Amos et al., 2006: 155), што је посебно добро описано 
у књизи Сер Роберта Томпсона „Пораз комунистичког побуњени-
ш тва: Лекције из Малезије и Вијетнама“ (енг. Defeating Communist 
Insurgency: Lessons from Malaya and Vietnam). Борба се заснивала 
на офанзивној употреби оружаних снага, а цео случај је у запа д-
ним земљама прихваћен као доктринарни образац за употребу др-
жа вних снага у супротстављању оружаној побуни. 

Међутим, у случају Северне Ирске, предност у ресурсима, се-
грегација и интернација уз употребу оружаних снага, уни шта ва ње 
противничких ресурса и борбене операције војске против по бу њеника 
нису давали резултат. Чињеница да је до исхода који за до вољава обе 
стране дошло тек након значајнијих резултата на по литичком пла-
ну потврђује нашу полазну претпоставку да сукоб не би могао бити 
окончан без проналажења обострано при х ва т љи вог политичког ре-
шења. За решавање дугогодишњег сукоба у Се ве  р ној Ирској кључни 
су били процеси политичког усаглашавања и трагања за адекватним 
моделом помирења, дипломатске акти в но сти и побољшање социо-
економских услова. На тактичком (ло ка лном) нивоу то су била ула-
гања у образовање и запошљавање, по бољшање животног стандарда 
и реформа локалних власти. Чи ње ница да проналажење политичког 
компромиса увек под ра зу ме ва одустајање супротстављених страна 
од сопствених интереса и ци љева, или неких њихових сегмената, го-
вори да је постизање ком промиса сложен политички и друштвени 
процес који захтева зрелост и адаптивност државе и друштва.

Значајна је била и примена тада новог принципа за реша ва ње 
сложених, дубоких и тешких друштвених сукоба, који је на з ван 
„једнакост уважавања“ (енг. Parity of esteem). Применом тог при-
нципа супротстављене стране се доводе у ситуацију да уместо су-
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ко бљавања уђу у процес управљања већим бројем мањих су ко ба 
и расправа о мањим проблемима на основу узајамно праведног и 
правичног приступа и уважавања (Кутлешић, 2019: 11). При ме на 
тог принципа је изузетно значајна јер је дуготрајне друштвене су-
кобе тешко решити једним преговорима и једним споразумом ко ји 
би обухватио све проблеме и задовољио све стране. По око н ча њу 
оружане побуне 1998. године, након Споразума из Белфаста, обе 
стране су се сматрале победницима, јер је политички договор био 
производ компромиса и уважавао је интересе и једне и друге стра-
не. Тај споразум обухвата два још увек активна споразума. Је дан 
је склопљен између свих значајних партија у Северној Ирској, а 
други између Републике Ирске и Уједињеног Краљевства Ве ли-
ке Британије и Северне Ирске. Ти споразуми предвиђају забрану 
при мене насиља, повлачење војних јединица са територије Се ве-
р не Ирске, локалну владу која се заснива на подели власти између 
про те станата и католика, скраћивање затворских казни зат во ре ни-
ци ма осуђеним због конфликта, реформу полиције (успостављање 
ци вилне контроле), разоружање и распуштање паравојних фор ма-
ци ја и признање права на самоопредељење (условно уз сагласност 
већине). Такође, Република Ирска мора из свог устава да избаци 
чла нове који предвиђају уједињење са Северном Ирском, али има 
пра во да учествује у раду заједничких комисија парламента. 

Коначно, пажњу привлачи и чињеница да, и поред великог бро ја 
жртава и дугог трајања, у оружани сукоб у Уједињеном Кра ље вству 
ни у једном моменту нису биле укључене Уједињене на ци је или 
нека друга глобална или регионална међународна ор га ни зација. 
Иако је Република Ирска предлагала долазак међу на ро д них снага, 
Уједињено Краљевство је сукоб сматрало уну тра ш њим питањем и 
до ангажовања међународних снага није дошло.

Закључак

Пример активности католичких побуњеника и протеста н т с-
ких лојалиста у дугој половини двадесетог века потврђује либе-
ра лан став да политичко и економско уређење може позитивно 
де ло вати на умањење напетости између друштвених група, али и 
реа листичко становиште да је целокупна област безбедности по ли-
тичка, као и Галулину констатацију да је супротстављање ору жа ној 
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побуни осамдесет посто политичка борба, а само двадесет посто 
војничка борба (Галула, 1966: 63). 

С аспекта побуњеника, из анализираног случаја се може за-
кљу чити да су активности у политичкој димензији оружане побу не 
прво довеле до погоршања ситуације, а затим до успеха у по с ти -
зању дела циљева. На то указује запажање да је политичко орга ни-
зовање грађана ради промене друштвених услова изазвало поли-
тичко насиље државе према грађанима, што је допринело ра з воју 
оружане побуне. Међутим, након упорне и истовремене ви ше -
деценијске оружане и неоружане (политичке) борбе, резу л тат ни је 
изостао, јер политички споразум предвиђа локалну владу, при знање 
права на самоопредељење, повлачење војних јединица, скра ћивање 
затворских казни и право Републике Ирске (суседне државе) да 
учествује у раду заједничких комисија парламента.

С аспекта снага државе, из анализираног случаја се такође мо-
же закључити да су активности у политичкој димензији ору жа не 
побуне прво довеле до погоршања ситуације, а затим до успеха у 
постизању дела циљева. На то указује запажање да примена на-
си ља од стране државе према једној друштвеној групи ради на си-
л ног потискивања или промене идентитета, као ни разни облици 
стро ге централизације власти, не доприносе стабилности на те ре-
ну. Напротив, најчешће доприносе јачању осећања солидарности 
уну тар угрожене друштвене групе, као и њеној сарадњи са другим 
угроженим друштвеним групама и међународним субјектима. Ако 
незадовољство или лоши економски услови дуго трају, хомогеност 
групе се повећава па појединци престају да размишљају као инди-
видуе и постају спремни да одустану од дела сопствених интереса 
и циљева у корист заједнице. Осећај забри ну то сти и страха за соп-
ствену безбедност даље води ка ради кали зо вању политичке борбе. 
Тиме се директно доприноси преласку на реалполитички (клаузе-
вицевски) начин остваривања поли ти ч ких циљева, јер се културни, 
економски, социјални и политички инте реси своде на само један 
– опстанак. Ипак, након почетног (док три нарног) приступа у коме 
је ангажовање војске за реали за ци ју полицијских задатака као што 
су хапшење, интернација и од ржа вање јавног реда и мира изазвало 
вишедеценијску нес та би л но ст (Alderson, 2009: 29, Mackinlay et al., 
2008), пракса је промењена. Та ко изазвана адаптација политичког 
система Уједињеног Кра ље в ства на промене (деколонизација, де-
мократизација, једнакост пра ва грађана и сл.) потврдила је чињени-
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цу да тврда моћ као сре д с тво за постизање циљева више нема пре-
судан утицај, а сми ри ва ње ситуације и спречавање сецесије дела 
територије донели су обо страно прихватљив политички споразум.

Осим ескалацији овог сукоба, политика је допринела и ње го вом 
решавању, с тим што се до решења дошло тек након ук љу чи вања 
свих заинтересованих страна у политички процес, уз ме ђу  собно 
уважавање. Иако се, историјски посматрано, ради о мо де р ном добу, 
значајна је и чињеница да је било потребно доста вре ме на и жртава 
са обе стране да би се уочила неефикасност на си л них метода, што 
је коначно и условило другачији приступ у про на лажењу решења. 
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The Significance of the Political Dimension of Armed 
Rebellion on the Example of Northern Ireland 

Abstract: At the beginning of the last century, after several 
unsuccessful armed uprisings against the central government, insurgents 
in Ireland realized that the fight with weapons was not enough and 
united in the political organization Sinn Fein (Irish: Sinn Fein - “We 
ourselves”), respecting the security grammar (Ejdus, 2017: 30), they 
managed to determine what was the danger they are fighting against, 
what was the reference object of security (what was endangered), 
who was the one who protected security (subject of security) and most 
importantly what were the means or measures to protect security. The 
subsequent mobilization of forces at the political level, the expansion 
and deepening of the conflict led to success, especially for the population 
in Northern Ireland who bore the brunt during the second thirty-year 
escalation of the conflict (armed insurgency) in the 20th century.

The activities of Catholic rebels and Protestant loyalists in the second 
half of the twentieth century (from 1968 to 1998) confirmed the liberal view 
that political and economic order reduces tensions between social groups, 
but also the realistic view that the entire field of security is political, as 
well as Galula’s statement that opposing an insurgency is eighty percent 
a political and only twenty percent a military struggle (Galula, 1966: 63). 

Rebel approach, motives, interests and goals, as well as the 
conditions (environment) were such that the repression and engagement 
of the army for the implementation of police tasks such are arrest, 
internment, maintenance of public order and peace (Alderson, 2009: 29), 
instead of contributing to solving conflict, in fact contributed to decades 
of instability. After this, the political segment of internal conflict gained 
importance because the military (hard) power, as a way of achieving 
goals (political results), did not have a decisive influence any more. 

The weapons that led to success at the strategic (state) level were 
the processes of political reconciliation, improvement of socio-economic 
conditions and diplomatic relations with the Republic of Ireland. At the 
tactical (local) level, these were investments in education, employment, 
housing and local government reform. So it can be concluded that the 
political dimension used to have and still has the biggest significance in 
this and similar conflicts.

Keywords:  politics, rebellion, armed rebellion, insurgency, counterinsurgency.
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Друштвена реакција на употребу канабиса1

Апстракт: У великом броју земаља у свету легализована је 
примена препарата на бази канабиса у медицинске сврхе. У неким 
зе мљама дозвољена је рекреативна употреба ове дроге. Ово је до-
ве ло до јачања иницијатива за измене домаћег законодавства ка да 
је реч о контроли примене канабиса. Циљ овог рада је упо зна ва ње са 
актуелном политиком контроле примене канабиса и дру ш твене ре-
акције на злоупотребу ове дроге у различитим др жа ва ма. Циљ рада 
је, такође, стицање увида у резултате новијих нау ч них истражи-
вања која се баве испитивањем ефективности и бе  збедности при-
мене канабиса у медицинске сврхе. Ауторке сма т ра ју да примена 
канабиса у медицинске сврхе није прихватљива све док не постоје 
валидни емпиријски докази о делотворности те  рапија заснованих 
на активним супстанцама ове биљке и ус та но  вљени здравствени 
протоколи за њихову примену. Не постоје оп ра вдани разлози за 
промене законске регулативе у Србији која се односи на употре-
бу канабиса у „рекреативне“ сврхе. Либера ли  зација „рекреативне 
примене“ канабиса могла би имати нега ти  вне последице по јавно 

 * vp.danica@gmail.com
**  majadencic82@gmail.com студент докторских студија Факултета за специ ја л ну едука-
цију и рехабилитацију Универзитета у Београду.

1  Овај текст је настао као резултат рада на пројекту „Развој методологије еви де н   тирања 
криминалитета као основа ефикасних мера за његово сузбијање и пре ве  нцију“, бр. 
179044, који финансира Министарство за науку и техно лошки ра з  вој Републике Србије. 
Руководитељка пројекта је проф. др Весна Николић-Ри с  тановић.
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здравље и безбедност, и отежати ак ти   вности органа кривичног 
гоњења у превенцији и сузбијању зло у по требе дрога, као и борби 
против нарко-криминала.

Кључне речи: канабис, марихуана, медицински канабис, рекре-
ативни канабис.

Увод

Канабис, познат и под називима марихуана, трава, пот, бад, га-
нџа, најчешће је злоупотребљавана дрога у свету. Активна хе ми   јска 
једињења канабиса називају се канабиноиди и добијају се из три 
врсте биљака: Cannabis sativa, Cannabis indica и Cannabis ruderalis. 
Оне садрже различите концентрације тих једињења, од ко  јих су нај-
заступљенији канабидиол (ЦБД) и делта-9-тетра хи дро   канабинол 
(ТХЦ), који је одговоран за психоактивно дејство ка  на биса (Archie, 
Cucullo, 2019). Највећи део психоактивних сас то  јака налази се у цве-
товима женских биљака. Канабис се пуши у ви  ду цигарета (џоинт), 
помоћу луле, водене луле (наргила, бонг), или замотан у лист дувана 
(блант). Користи се за припремање чаја или помешан са храном (ко-
лачи, бомбоне), у форми воска, смоле, ха шишовог уља. За удисање 
испарења канабиса користе се ра зли чи ти вапоризатори, тзв. вејп 
уређаји (NIDA, 2020). Када се ко ри с ти у медицинске сврхе, канабис 
се најчешће примењује у облику ора лних капсула или спреја.

Терминологија која се често користи у контексту кори шће ња 
дрога („уживање дрога“, „рекреативна примена“ и сл.) неа дек ва-
тна је и може имати прикривено одобравајуће значење. Може се 
ство рити утисак да је коришћење дрога (укључујући канабис) по-
же љна активност која доноси ужитак и задовољство, нешто што је 
при кладно за рекреацију. Рекреација је активност која се обавља 
у св рху задовољства, опуштања и унапређења квалитета живота 
у не ком смислу. Овај појам је првенствено повезан са физичком 
ак ти вношћу, посебно оном која се одвија у природи и доприно-
си по  бољшању здравља. Дрога попут канабиса, која се користи у 
до ко  лици, може довести до привременог осећања задовољства и 
опу штености, сексуалне стимулације, еуфорије, промена у перце-
п цији, али и до халуцинација, кардиоваскуларних, когнитивних и 
пси хомоторичких поремећаја, болести зависности, ризика по соп с-
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твену сигурност и безбедност других, сукоба са законом. Особа под 
дејством канабиса је под повећаним ризиком да буде жртва на сиља, 
силовања, крађе, да изазове саобраћајну несрећу, врши на сиље итд. 
Шта од наведеног доприноси побољшању квалитета жи вота „рек-
реативног“ корисника? Дакле, са становишта пре ве н ци је и контро-
ле злоупотребе дрога, еуфемизам „рекреативно ко ри  шћење канаби-
са“ може се условно прихватити у академским ди с курсима, али би 
га свакако требало избегавати и ограничити у ме дијским садржаји-
ма који су препуни тврдњи о чудотворним ме ди цинским ефектима 
канабиса, бенефитима његове „рекреативне“ при мене и погрешних 
интерпретација легализације ове дроге у све ту на таласу борбе за 
људска права и слободе. Ако говоримо о дро ги чије су поседовање 
и промет законом забрањени, као што је слу чај у нашој земљи, реч 
је о злоупотреби канабиса.

Према подацима ОУН за 2018. годину, процењено је да 192 
ми лиона људи у свету користи канабис, што чини 3,9% глобалне 
по пу лације старости 16–64 године. По броју корисника канабиса 
пре дњачи Северна Америка са 14,6% популације, затим Аус тра ли-
ја и Нови Зеланд (10,6%), и Западна и Централна Африка (9,3%). 
Највећи тренд пораста је забележен у САД, где је у пе ри о ду од 
2009. до 2018. број корисника канабиса удвостручен. Када је реч о 
европским државама, највећу годишњу преваленцу на оп ш тој по-
пулацији имају Шпанија, Италија, Холандија и Велика Бри та нија 
(UN Office on Drugs and Crime, 2020b). Посебно забри ња ва ју по-
даци о злоупотреби канабиса у популацији младих. Истра жи ва ње 
спроведено 2019. у САД показује да је 35,7% ученика виших ра з-
реда колеџа користило марихуану у претходних 12 месеци, 22,3% 
током претходног месеца, док 6,4% користи марихуану сва ко дневно 
(NIDA, 2020). Према подацима за 2018. годину, 19% (10,4 милиона) 
особа старосне категорије 15–24 године у земљама Евро пске уније 
користило је канабис у претходних годину дана, а 10% (5,5 милио-
на) у протеклих месец дана (EMCDDA, 2020).

Марихуана је најчешће злоупотребљавана дрога у Србији. Пре-
ма резултатима Националног истраживања о стиловима живо та 
становништва Србије у 2014, канабис је током живота ко ри с ти ло 
7,7%, а у претходних месец дана 1,6% испитаника ста р ости 18–64 
година. Када је реч о млађој популацији (18-34 го ди на), пре ва ле нца 
употребе канабиса у претходних месец дана је 3,4% (Кили ба  рда и 
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сар., 2014). Истраживање спроведено кориш ће  њем Ме ђу на  родне 
анкете самопријављивањем делинквенције на узорку од 1.344 
ученика основних и средњих школа из Бео гра да и Новог Са да по-
казује да 22,1% ученика наводи да су конзу ми ра  ли дрогу, док се 
4,6% испитаника бавило продајом дроге, или су по  ма гали др у гоме 
у продаји дроге (Ћопић, 2016). На илегално тр жи  ште у Ср  бији ка-
набис се допрема балканским путевима дроге, а знатна ко личина се 
производи у домаћим илегалним лабо ра то ри  јама. Пр е   ма подацима 
истраживања Оташевића и сарадника (2019), иле га л на производња 
марихуане се одвијала у 92,5% иле га л них ла бо раторија за произ-
водњу дроге које је полиција от кри ла у пе ри оду од 2003. до 2019. у 
Републици Србији (Оташевић и сар., 2019).

Последњих година дошло је до јачања иницијатива за из ме не 
домаћег законодавства када је реч о контроли примене кана би са за 
медицинске и „рекреативне“ сврхе. Циљ овог рада је упо з на ва ње са 
актуелном политиком контроле примене канабиса и дру ш твене ре-
акције на злоупотребу ове дроге у свету, првенствено у евро пским 
државама и САД. Имајући у виду да последњих година ве лики број 
земаља дозвољава медицинску примену производа на ба зи канаби-
са, циљ рада је и стицање увида у резултате новијих на учних ис-
траживања која се баве испитивањем ефективности и бе збедности 
примене канабиса у медицинске сврхе. Одговор на у ке на ова пи-
тања могао би бити основ за размишљање за ко но да в ца о легализа-
цији примене медицинских препарата на бази ка на би са у Србији.

Политика контроле употребе канабиса у неким земљама

Недавна одлука Комисије УН за опојне дроге о брисању ка на -
биса из Табеле IV Јединствене конвенције УН о опојним дро га ма 
из 1961. године, на препоруку Светске здравствене орга ни за ци  је 
(СЗО), (UN Office on Drugs and Crime, 2020a), могла би имати ути-
цај на промену политике многих земаља када је реч о ме ди ци н  ској 
и „рекреативној“ употреби канабиса. Треба напоменути да је одлу-
ка о рекласификацији канабиса донета тесним гласањем 27 пре  ма 
25, при чему су земље попут Русије, Кине, Нигерије и Па ки стана 
биле против, али је према оцени коментатора превагнуо ин терес 
америчког и европског тржишта канабиса, за које се про це њује да 
ће нарасти на више од 34 милијарде долара до 2025. го ди не (Kwai, 
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2020). Занимљиво је да је Француска променила став и гласала за 
предлог, иако још увек није започет пилот-пројекат ко ји је одобрио 
парламент ове земље, а чији је циљ да се установи опра вданост 
медицинске примене канабиса. Прегласавање о овако ва жним те-
мама показује да у свету не постоји сагласност по пи та њу контроле 
употребе канабиса.

Податке о порасту броја корисника канабиса у појединим зе-
м љама у свету можемо довести у везу са променама политике ко-
н троле дрога и друштвеног реаговања на њихову злоупотребу. У 
ве ликом броју земаља западног света легализована је примена пре-
парата на бази канабиса у медицинске сврхе, а у некима и тзв. ре-
креативна употреба ове дроге. Од педесет држава САД, 33 је ле-
га лизовало медицински канабис, док је у 11 омогућена рек ре а ти-
в на примена за особе старије од 21 године. У Канади се од 2001. 
го дине канабис може користити у медицинске сврхе, а од 2018. је 
осо бама старијим од 18 година дозвољена употреба „ре кре а ти в ног“ 
канабиса (Hammond et al., 2021). У Европи је примена кана би  са у 
медицинске сврхе регулисана на различите начине, при че му не по-
стоји јединствена дефиниција медицинске примене. Пре ма пода-
цима из фебруара 2021, укупно 12 земаља, међу којима су Ве  лика 
Британија, Немачка, Холандија, Пољска, Португал и Гр ч ка, имају 
у потпуности законски регулисану област примене ме ди  цинског 
канабиса. Другу групу од 16 земаља чине оне које су омо гућиле 
коришћење појединих медицинских производа на бази ка набиса уз 
лекарски рецепт и под строго контролисаним ус ло ви ма, и оне које 
су одобриле пилот-пројекте за испитивање ефеката ме дицинске 
примене канабиса (Француска, Данска, Ирска). У 15 зе маља, међу 
којима је и Србија, поседовање и промет ове дроге у ме дицинске 
сврхе су забрањени (Kohut, 2021). 

Када је реч о „рекреативној“ примени, поседовање и промет ка-
набиса су у скоро свим европским земљама законом забрањени. У 
земљама које имају мање рестриктивну политику, као што су Хо-
ла ндија, Шпанија, Швајцарска, Италија, поседовање ове дроге се 
сматра прекршајем који се углавном кажњава новчаном каз ном. У 
некима од ових земаља се обично толерише и не про це су и ра по-
седовање канабиса у мањим количинама за личну употребу. По-
стоје три облика ублажавања друштвене реакције према упо тре-
би канабиса: депенализација, декриминализација и лега ли за ци ја. 
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Депенализација подразумева непримењивање санкција про пи са-
них за одређена кривична дела, односно толерисање понашања ко-
ја се сматрају мање друштвено опасним и за која се процењује да 
не постоји јавни интерес за кривично гоњење. Декри ми на ли за ци ја 
обухвата измене законодавства и пребацивање инкри ми на ци ја из 
кривичноправне у прекршајноправну област, што подра зу ме ва про-
мену поступка примене и ублажавање санкција за одређена дела. 
Легализација означава озакоњење неког деловања, које пре с та је да 
буде илегално у складу са законом и не подлеже сан к цио ни сању.

Француска има једну од најрепресивнијих политика кон тро ле 
злоупотребе канабиса међу европским државама. Француско за ко-
нодавство не прави разлике између „тешких“ и „лаких“ дрога, па 
се за коришћење канабиса може применити иста казна као и за ко-
ришћење кокаина. Поседовање канабиса је кривично дело, и у не-
ким случајевима се може третирати као трговина дрогом, за шта је 
прописана новчана казна или казна затвора до десет година. Пре ма 
новим прописима, који су ступили на снагу од септембра 2020, за 
коришћење или поседовање опојне дроге на јавном месту од ређује 
се мандатна казна у износу од двеста евра. Прекршај бележи поли-
ција електронском пријавом (Service-Public.fr, 2020).

Поседовање марихуане у Немачкој је забрањено Законом о 
опојним дрогама, и учинилац може бити кажњен новчаном казном 
или казном затвора. Примењујући начело опортунитета, тужи ла-
ш тво може одустати од кривичног гоњења уколико процени да је 
кри вица учиниоца мања, ако не постоји јавни интерес за кривич-
но го њење и ако учинилац поседује дрогу у малим количинама за 
со п ствену употребу. Процена мале количине се врши у односу на 
ко нцентрацију ТХЦ-а и различито се одређује у зависности од ре-
ги она, па се тако у Баварској малом количином може сматрати до 
ше ст грама, док се у Берлину може толерисати до 15 грама ма ри ху-
ане. У неким регионима суд процењује шта се може сматрати ма-
лом количином у конкретном случају (Schlun & Elseven, n.d.).

Холандија се сматра земљом која има најтолерантнији однос 
према коришћењу канабиса, а у јавности постоји погрешно ми ш-
ље ње да је ова дрога легализована за рекреативну употребу. Хола-
н дски Закон о опојним дрогама забрањује поседовање марихуа-
не, али се она може куповати у специјализованим кафеима (coffee 
shops) захваљујући политици толерисања лаких дрога. Другим ре-
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чи ма, продаја лаких дрога у кафеима је кривично дело, али ту жи ла-
штво не покреће поступак за то дело. Такође, тужилац не по кре ће 
кривични поступак за поседовање дроге уколико количина није ве-
ћа од пет грама, односно пет биљака канабиса (Government of the 
Netherlands, n.d.).

Изменама кривичног законодавства из 2011. Хрватска је де кри-
минализовала поседовање дроге без намере стављања у про мет, 
што је сада у сфери прекршајног права, које прописује нов ча ну каз-
ну од 5.000 до 20.000 куна или казну затвора до 90 дана. Ме ђутим, 
законом није одређена горња граница количине посе до ва не дроге 
изнад које се укључује кривичноправни механизам, већ се ово пи-
тање оставља процени судске праксе у конкретном слу ча ју (Herceg-
Pakšić, Kovač, 2020).

Ефекти коришћења канабиса

Канабис је дрога са психоактивним дејством, које је после ди  ца 
деловања ТХЦ-а на канабиноидне рецепторе у мозгу. Кана бис ути-
че на концентрацију, памћење, координацију покрета и пе р  цепцију, 
доводи корисника у стање еуфорије, опуштености и сми рености, 
али може изазвати и анксиозност, нападе панике или ха луцинације. 
Марихуана која је коришћена крајем 1960-их го ди на, у време бунта 
„деце цвећа“, садржала је релативно мали про це нат ТХЦ-а (2–3%) 
у односу на концентрацију у цветовима ка на би са који се производи 
данашњим технологијама узгајања (20–30%). Уља за вапоризацију 
екстрахована из канабиса садрже ТХЦ у концентрацији и преко 
90%, што у великој мери повећава ризик од предозирања и друга 
штетна дејства ове дроге. Редовно ко ри ш ће ње канабиса може до-
вести до поремећаја узрокованих упо тре бом канабиса, а новија ис-
траживања указују да 9% корисника ра з ви ја зависност од ове дроге 
(NIDA, 2020).

Истраживања показују да је злоупотреба канабиса повезана са 
кардиоваскуларним и неуролошким поремећајима, попут стру к  -
туралних и функционалних промена на мозгу, когнитивне ди с фу  -
нкције и поремећаја понашања. Кардиоваскуларни и неу ро ло ш ки 
поремећаји чешћи су код млађе популације, која чини највећи део 
корисника канабиса (Archie, Cucullo, 2019). Дуготрајно пу ше ње ка-
набиса повезано је са респираторним проблемима и чешћим еп и-
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зодама хроничног бронхитиса, а када је реч о менталном здра в  љу, 
постоје значајни докази о статистичкој повезаности употребе ка -
набиса и развоја схизофреније и других психоза, при чему су ре -
довни корисници под највећим ризиком (NACEM, 2017). Не ко ли  ко 
истраживања је показало да управљање моторним возилом под деј-
ством канабиса значајно повећава ризик од изазивања сао б  ра ћајне 
несреће са смртним исходом или са тешким повредама уч  е сника у 
саобраћају (Asbridge et al.,2012; Rogeberg, Elvik, 2016).

Када је реч о медицинској примени канабиса, најчешћи не же -
љени ефекти су обично блажи и обухватају вртоглавицу, сува ус -
та, мучнину, повраћање, умор, еуфорију, дезоријентисаност, по с  -
паност, збуњеност, губитак равнотеже и халуцинације (Whiting et 
al., 2015). Такве налазе потврђује и студија спроведена у Тоскани, 
пре  ма којој су нежељени ефекти медицинске примене канабиса у 
на  јвећем броју случајева блажи и пролазни. Аутори ипак саветују 
ле  карима опрез због могућих нуспојава примене канабиса код ста-
ри  јих пацијената или компликованијих случајева изложености си-
не ргијском дејству лекова (Crescioli et al., 2020).

Медицинска примена канабиса

Иако се током претходних десетак година повећало ин тере со вање 
истраживача за питања у вези са медицинском употребом ка набиса, 
евидентан је недостатак налаза који говоре у прилог бе з бедности и 
ефективности његове примене. Голочорбин Кон и са ра дници (2015) 
сматрају да активни састојци канабиса поседују по тврђена лековита 
својства и да могу имати корисну примену у ме дицини и фармацији, 
али констатују да за нека од њих „не по с то је урађене велике, контро-
лисане клиничке студије које су не о п хо дне да би ова једињења могла 
да се користе у рутинској кли ни ч кој пракси“ (Голочорбин Кон и сар., 
2015: 136). И други домаћи ау тори су на сличном становишту, попут 
Рисимовића, који пре д ла же легализацију канабиса за медицинску 
употребу по узору на из раелски модел, при чему би само овлашћени 
лекари могли да про писују рецепте за најтежа обољења (Рисимовић, 
2018). Меди ци нска примена канабиса повезана је са мноштвом ком-
плексних про блема који се односе на нестабилност једињења при 
излагању све тлости, топлоти или ваздуху, различита фармакокине-
тичка сво јства у зависности од форме уноса препарата (капсуле, уља, 
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ва по ризатори, гелови), интеракцију са лековима, недовољно ис пи та-
но дејство (Lawson, Scheffer, 2018).

Заговорници употребе ове дроге у терапијске сврхе веома че сто 
посежу за паушалним тврдњама о чудотворном дејству ка на биса у 
третману различитих обољења и стања, као што су епи ле псија, кан-
цер, параплегија, мултипла склероза, амиотрофична ла те рална скле-
роза, АДХД (енгл. Attention Deficit Hyperactivity Di so rder), аутизам, 
Алцхајмерова и Паркинсонова болест итд. Резу л та ти досадашњих 
истраживања не иду у прилог таквим тврдњама или, у најбољем слу-
чају, нису у сагласности са њима. Мета а на ли за 79 случајних контро-
лисаних студија са укупним узорком од 6.462 учесника (Whiting et al., 
2015) показала је да постоје уме ре но квалитетни докази који подржа-
вају примену канабиноида у тре тману хроничног бола (различитог 
узрока настанка) и грчева код мултипле склерозе и параплегије. Исто 
истраживање показује ни зак квалитет доказа о повезаности употребе 
канабиноида и по бо љшања стања попут мучнине и повраћања као 
последица хе мо те рапије, повећања телесне тежине код ХИВ инфек-
ције, поре ме ћа ја спавања или Туретовог синдрома.

Када је реч о примени ЦБД у третману епилепсије, не пос то-
је докази да се ова супстанца може препоручити као први избор у 
ле чењу, пре свега због недовољне испитаности дејства и неже ље-
них ефеката, постојања лекова прве и друге линије, као и тро ш ко-
ва израде пречишћених формулација ЦБД (Lawson, Scheffer, 2018). 
Неколико студија којима су испитивана аналгетичка сво ј с т ва кана-
биса није пружило довољно чврсте доказе за препоруку ек с тра ката 
канабиса у третману пацијената са канцерозним болом (Bro wn, 
Farquhar-Smith, 2018).

Израел је почетком 1990-их, међу првим земљама у свету, до-
нео законску регулативу за примену канабиса у третману поје ди них 
обољења и медицинских стања. Иако канабис није реги с тро ван као 
лек, посебно лиценцирани лекари имају могућност да про писују 
пацијентима препарате на бази канабиса искључиво за ин дикована 
стања, у ситуацијама када конвенционална терапија не даје резултате. 
Израелски аутори (2018) наводе да се упоредо са применом канабиса 
ствара база података на основу ис тра жи ва ња и клиничких искустава. 
Међутим, они такође указују на не до с та так контролисаних клинич-
ких студија којима би се потврдила мо гућа корисност и безбедност 
деривата канабиса за медицинску при мену. Према њима, највећи 
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број истраживања од укупно 734 ин дексирана на Пaбмеду (PubMed) 
у периоду од 2010. до 2017. од носи се на анкете о рекреативној упо-
треби канабиса (Bar-Lev Schleider, Abuhasira, Novack, 2018).

Француски парламент је 2019. одобрио спровођење пилот-ис-
траживања у трајању од две године како би се испитали ефекти 
ме дицинске примене канабиса на узорку од 3.000 пацијената. Због 
епи демије коронавируса почетак студије је одложен за 2021. го ди-
ну. Идеја је да се у строго контролисаним условима дође до нау ч них 
сазнања о ефектима канабиса код пацијената са тежим обли ци ма епи-
лепсије, неуропатским боловима, мултиплом склерозом, не жељеним 
ефектима хемотерапије и потребом за палијативним збри њавањем. 
Искључена је примена канабиса за пушење, а ме ди ка менти ће бити 
аплицирани у форми уља канабиса, капсула и ва по ризованих суше-
них цветова биљке (Cannabis thérapeutique, 2020). Република Ирска 
је 2019. одобрила петогодишњи пилот-про грам који ће омогућити 
примену медицинских препарата на ба зи канабиса за пацијенте који 
су индиковани, у случајевима ка да стандардна терапија не даје резул-
тате (Gov.ie, 2020). Сличан про јекат се спроводи од 2018. у Данској, 
која је припремила пра в ни оквир за испитивање ефеката канабиса на 
пацијенте са раз ли чи тим обољењима. Парламент је дао сагласност 
за четво ро го ди ш њи експериментални период, а држава је обезбедила 
домаћу про и з водњу препарата на бази канабиса, које ће пацијенти 
моћи да на ба вљају уз лекарски рецепт (Health Europa, 2019). Један од 
услова за укључивање у програм јесте да пацијент у периоду трајања 
те ра пије не сме да управља моторним возилом (Cannabis Danmark, 
n.d.), што указује на промишљање законодавца о ризицима ме ди ци-
нске употребе ове дроге. 

Поједини аутори сматрају да случајне контролисане студије 
ни су довољне за генерализацију налаза о ефективности третмана 
ка на би ноидима и предлажу допунску примену студија са до ка зи-
ма из реалног живота (real world evidence). Oве студије могу да 
пру же бољи увид у токсичност, дугорочну безбедност и нуспојаве 
при мене канабиноида на већем, репрезентативном узорку. Према 
ау торима, садашња ситуација са недостатком квалитетних ис тра-
жи вања медицинске примене канабиса није задовољавајућа и мо же 
довести до његове непотребне примене и могућих штетних ефе ката 
по пацијенте (Shakeri et al., 2020).
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Однос медицинске и рекреативне употребе канабиса

Истраживање спроведено у САД показује да је након лега ли-
за ције рекреативног канабиса дошло до пораста броја кори с ни ка у 
току месеца, повећања месечне учесталости коришћења и по ве  ћања 
броја случајева поремећаја употребе канабиса. Аутори сма  трају да 
је то последица повећане доступности марихуане, сма  њења цене 
и промена у перцепцији ризика повезаних са упо тре бом ове дроге 
(Cerdá et al., 2020). Употреба канабиса у САД је ге не рално у пора-
сту код одраслих, а посебно је изражена код одраслих са високим 
степеном анксиозности, нарочито у др жа ва ма са легализованим ка-
набисом (Weinberger et al., 2020). Сличне на лазе пријављују Мак-
бејн (McBain) и сарадници, према којима др жаве САД које су лега-
лизовале медицински канабис имају већу пре валенцу коришћења 
канабиса, месечног коришћења и поре ме ћа ја употребе канабиса 
код одраслих особа са повишеним нивоом ди стреса у односу на 
државе у којима се канабис не може кори с ти ти у медицинске сврхе 
(McBain et al., 2020). 

Поједини истраживачи су испитивали повезаност између ме ди-
цинске примене и злоупотребе канабиса. Једно истраживање спро -
ведено у Израелу указује да изложеност испитаника нара тив ним 
садржајима у којима пацијенти сведоче о позитивним ефе к ти ма 
канабиса на ублажавање здравствених тегоба индиректно по ве-
ћа ва позитивне ставове, уверења и намере испитаника у погледу 
„ре креативне“ употребе канабиса (Sznitman, Lewis, 2018). Ме ди ј с-
ки приказ искустава пацијената са канабисом може имати снажан 
ути цај на мишљење јавности о медицинској примени канабиса 
јер се прималац информације емотивно и когнитивно укључује у 
при чу и поистовећује са пацијентом (Lewis, Sznitman, 2017, према 
Sznitman, Lewis, 2018). Имајући у виду налазе овог истраживања, 
са становишта превенције „рекреативне“ употребе канабиса веома 
је важно посветити пажњу начину на који се приказују инфор ма ци-
је о примени канабиса у медицинске сврхе. Ово је посебно зна ча-
јно због склоности медија да површно и сензационалистички при-
ступају темама које су медијски интересантне. О значају ме ди ја на 
формирање ставова о дрогама говоре и налази истраживања Ља јића 
(2016), који наводи да 71,9% испитаника сматра да је нај ва жнији 
фактор у превенцији наркоманије информисање младих пу тем ме-
дија о штетности психоактивних супстанци (Љајић, 2016). Уколико 
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се, насупрот томе, у медијима говори у прилог за х  тевима за легали-
зацију марихуане у рекреативне сврхе, можемо оче кивати супротан 
ефекат – повећање броја корисника канабиса и смањење перцеп-
ције штетности психоактивних супстанци.

Закључак

Последњих година је велики број земаља омогућио медици н ску 
примену производа на бази канабиса, што је довело до ја ча ња ини-
цијатива за измене домаћег законодавства када је реч о ко н  троли 
примене ове дроге. Поједини пацијенти у Србији који тра же алтер-
нативна средства за ублажавање здравствених тегоба суо ча вају су 
са изазовом да производе канабиса набављају нелегално, на црном 
тржишту, изложени ризику од преваре од стране доба в ља ча, ризику 
по здравље због сумњивог квалитета препарата и ри зи ку од сукоба 
са законом због поседовања психоактивне суп с та н це и стигме ко-
рисника дроге. Ово су питања на која ће надлежна ми ни старства у 
наредном периоду тражити одговоре. Чињеница је да канабис није 
лек, а налази новијих истраживања у свету не пру жа ју поуздане 
доказе о његовој делотворности. Стога, ауторке овог рада сматрају 
да примена канабиса у медицинске сврхе није при хватљива све док 
не постоје валидни емпиријски докази о де ло творности терапија 
заснованих на активним супстанцама ове би љке и установљени 
здравствени протоколи за њихову примену. Тек тада се може го-
ворити о стварању законског оквира који би омо гућио медицинску 
примену производа на бази канабиса у на шој земљи, под строго 
контролисаним условима.

Одлука Комисије УН за опојне дроге о рекласификацији ка на-
биса, донета прегласавањем, показује да у свету не постоји са г ла-
сност по питању контроле употребе канабиса и да су одлуке зас-
новане на политичким, а посебно економским интересима зе ма ља. 
Притом, поставља се питање у којој мери научна ис тра жи ва ња у 
овој области усмеравају доносиоце одлука и да ли су ак те ри попут 
СЗО инструментализовани у читавом процесу.

Који могу бити разлози за ублажавање друштвеног одговора 
по питању злоупотребе марихуане у неким земљама? Да ли је реч 
о начину борбе против црног тржишта, стратегији за растерећење 
кри вичноправног система, или су у питању економски мотиви – 
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ос тваривање прихода од опорезивања производње и промета ове 
дроге? Ауторке овог рада сматрају да либерализација употребе ка-
на биса у једном делу света (највећи број земаља има строгу по-
ли ти ку контроле психоактивних супстанци) представља подмет-
нуто „ку кавичје јаје“ – популистички потез удовољавања малом, 
али агре сивном делу популације, стварање извора комерцијалних 
и фи скалних прихода (држава убире порезе од дрогирања својих 
гра ђана!), али и социјални експеримент који у будућности може 
има ти последице по јавно здравље и безбедност. Истраживања ће 
тек показати да ли „рекреативна“ примена канабиса у државама 
ко је су омогућиле легалну набавку и коришћење ове дроге може 
ути цати на свест о штетности дрога генерално, a посебно на однос 
најмлађих грађана према дрогама. Уколико друштво упућује пору-
ку младима да примена појединих дрога није ништа опасно, да је 
друштвено прихватљива, а може бити и корисна, таква по ру ка може 
имати несагледиве последице. У најгорем сценарију, на кон „рек-
реативног канабиса“, могли би да уследе предлози за ко ри  шћење 
„рекреативног кокаина“, „рекреативног метамфетамина“ и „рек-
реативног екстазија“, које би ученици могли регуларно да но се на 
рекреативну наставу.

Постоје основане процене да би декриминализација кана би са 
за личну употребу у великој мери отежала рад полиције и дру гих 
органа кривичног гоњења на расветљавању дела из области на р ко-
криминала. Већ постојећи проблеми у прикупљању доказа мо гли 
би бити додатно отежани утврђивањем да ли је дрога на ме ње на за 
личну употребу или за промет. Заговорници рекреативне при мене 
канабиса позивају се на људско право човека да сло бо д но одлучује 
о свом здрављу, све док притом не угрожава здравље и безбедност 
других. Да ли се то може раздвојити једно од дру гог? Чињеница је 
да не постоји безбедна употреба дрога, макар оне биле класифико-
ване као „лаке“. Нарушавање сопственог здра в ља, стварање ризи-
ка од развоја зависности, унесрећивање своје по родице, изазивање 
ризика по безбедност других и исцрпљивање ин  ституција система 
и друштвених ресурса нису питања права по је динца, већ принципа 
очувања друштвених вредности. Стога, ис к рено се надамо да доно-
сиоци одлука неће подлећи овом опа с ном тре нду који промовише 
„међународна заједница“. Траву за рекре а цију боље је потражити 
на некој ливади.



Друштвена реакција на употребу канабиса

126                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

Литература

1. Archie, S.R., Cucullo, L. (2019). Harmful effects of smoking can-
nabis: A cerebrovascular and neurological perspective, Frontiers in 
Pharmacology, 10: 1481, doi: 10.3389/fphar.2019.01481

2. Asbridge M., Hayden J., Cartwright J. (2012). Acute cannabis 
consumption and motor vehicle collision risk: systematic review of 
observational studies and meta-analysis. British Medical Journal, 
344: e536. doi: 10.1136/bmj.e536

3. Bar-Lev Schleider, L., Abuhasira, R., Novack, V. (2018). Medical 
cannabis: aligning use to evidence-based medicine approach, British 
Journal of Clinical Pharmacology, 84(11): 2458–2462. doi: 10.1111/
bcp.13657

4. Brown, M., Farkuhar-Smith, P. (2018). Cannabinoids and cancer 
pain: A new hope or a false dawn?, European Journal of Internal 
Medicine, 49: 30–36. doi: 10.1016/j.ejim.2018.01.020.

5. Cannabis Danmark (n.d.). Ongoing Research Studies in Denmark, https://
www.cannabisdanmark.dk/english/ongoingresearchindenmark/, до-
ступан 14. 1. 2021.

6.  Cannabis thérapeutique: les premières expérimentations autorisées 
par décret (2020, 9. октобар). Le Monde, https://www.lemonde.fr/
societe/article/2020/10/09/cannabis-therapeutique-les-premieres-
experimentations-autorisees-par-decret_6055425_3224.html, до-
ступан 15. 1. 2021.

7. Cerdá, M., Mauro, C., Hamilton, A., Levy, N., Santaella-Tenorio, J., 
Hasin, D., ... Martins, S. (2020). Association Between Recreational 
Marijuana Legalization in the United States and Changes in Marijuana 
Use and Cannabis Use Disorder From 2008 to 2016, JAMA Psychiatry, 
77(2): 165–171. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.3254.

8. Crescioli, G., Lombardi, N., Bettiol, A., Menniti-Ippolito, F., Da Cas, 
R., Parrilli, M., ... Vannacci, A. (2020). Adverse events following 
cannabis for medical use in Tuscany: An analysis of the Italian 
Phytovigilance database, British Journal of Clinical Pharmacology, 
86(1): 106–120. doi: 10.1111/bcp.14140.

9. Ћопић, С. (2016). Делинквентно понашање малолетних лица: 
обим и стру  ктура. У: „Делинквенција и виктимизација малолет-
них лица у Ср би ји: Резултати Међународне анкете самопријављи-
вањем дели н к ве н ци је“, ИГП Прометеј, Београд, стр. 23–48.



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    127

10. EMCDDA (2020). European drug report: Trends and development, 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/
TDAT20001ENN_web.pdf, доступан 12. 1. 2021.

11. Голочорбин Кон, С., Павловић, Н., Рашковић, А., Лалић Попо-
вић, М., Милић, Н., Милошевић, Н., Миков, М. (2015). Примена 
канабиса у медицини и фармацији, Медицински часопис, 49(4): 
130–138. doi: 10.5937/mckg49-9796

12. Government of the Netherlands (n.d.). Toleration policy regarding 
soft drugs and coffee shops, https://www.government.nl/topics/
drugs/toleration-policy-regarding-soft-drugs-and-coffee-shops, до-
ступан 18. 3. 2021.

13. Gov.ie (26. 2. 2020). Medical Cannabis Access Programme, http
s://www.gov.ie/en/publication/90ece9-medical-cannabis-access-
programme/#, доступан 17. 1. 2021.

14. Hammond, D., Wadsworth, J., Reid, L., Burkhalter, R. (2021). 
Prevalence and modes of cannabis use among youth in Canada, 
England, and the US, 2017 to 2019, Drug and Alcohol Dependence, 
219, 108505.  https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108505

15. Health Europa (2019).  The Danish medical cannabis pilot 
programme: putting the patient first, https://www.healtheuropa.eu/
the-danish-medical-cannabis-pilot-programme-putting-the-patient-
first/92991/,доступан 14. 1. 2021.

16. Herceg-Pakšić, B., Kovač, N. (2020). Prekršajno pravo u službi 
suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj: Posjedovanje 
droge bez namjere stavljanja u promet, Pravni vijesnik, 36(1): 79–
98. doi: 10.25234/pv/10613

17. Килибарда, Б., Мравчик, В., Сиерославски, Ј., Гудељ Ракић, Ј., 
Ма р те нс, М. С. (2014). Национално истраживање о стиловима 
живота становништва Србије 2014. године: Основни резулта-
ти о коришћењу психоактивних супстанци и играма на срећу, 
Београд: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовано-
вић Батут”.

18. Kohut, P. (2021, 10. februar). Carving out a slice of the European 
medical cannabis market,https://www.europeanpharmaceuticalreview.
com/article/141680/carving-out-a-slice-of-the-european-medical-
cannabis-market/, доступан 18. 3. 2021.



Друштвена реакција на употребу канабиса

128                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

19. Kwai, I. (2020, 2. децембар). U.N. Reclassifies Cannabis as a 
Less Dangerous Drug, The New York Times, https://www.nytimes.
com/2020/12/02/world/europe/cannabis-united-nations-drug-
policy.html, доступан 17. 1. 2021.

20. Lawson, J., Scheffer, I. (2018). Therapeutic use of medicinal 
cannabis in difficult to manage epilepsy, British Journal of Clinical 
Pharmacology, 84(11): 2488–2490. doi: 10.1111/bcp.13711

21. Ljajić, O. (2016). Percepcija narkomanije i narko-kriminala u opštoj 
populaciji i populaciji studenata KPA, NBP – Žurnal za kriminalistiku 
i pravo, 21(3): 39–60. doi: 10.5937/nabepo21-11646

22. McBain, R., Wong, E., Breslau, J., Shearer, A., Cefalu, M., Roth, 
E., ... Collins, R. (2020). State medical marijuana laws, cannabis 
use and cannabis use disorder among adults with elevated psycho-
logical distress, Drug and Alcohol Dependence, 215:108191. doi: 
10.1016/j.drugalcdep.2020.108191

23. NACEM (2017). The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: 
the current state of evidence and recommendations for research. 
Washington, DC: National Academies of Science, Engineering, 
and Medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK423845/, 
доступан 22. 3. 2021.

24. NIDA (2020). Marijuana research report, National Institute on Drug 
Abuse, National Institutes of Health, U.S. Department of Health 
and Human Services, https://www.drugabuse.gov/download/1380/
marijuana-research-report.pdf?v=d9e67cbd412ae5f340206c1a0d9c2bfd, 
доступан 18. 3. 2021.

25. Otašević, B., Kolarević, D., Radovanović, I. (2019). Clandestine 
drug production laboratories in Serbia, Teme, 43(4): 1125–1140. doi: 
10.22190/TEME191026067O

26. Risimović, R. (2018). Da li je opravdana legalizacija medicinske 
i rekreativne upotrebe kanabisa? NBP – Žurnal za kriminalistiku i 
pravo, 23(3): 251–265. doi:10.5937/nabepo23-18781

27. Rogeberg, O., Elvik, R. (2016). The effects of cannabis intoxication 
on motor vehicle collision revisited and revised, Addiction, 111(8): 
1348–1359. doi: 10.1111/add.13347.

28. Service-Public.fr (2020). Consommation de drogue: une amende 
de 200 € à partir du 1er septembre, https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A14256, доступан 18. 3. 2021.

29. Shakeri, A., Zhang, M., Tadrous, M. (2020). The missed opportunity 



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    129

for real-world evidence to shape our understanding of medical 
cannabis, British Journal of Clinical Pharmacology, 87(3): 732–
734. doi: 10.1111/bcp.14550

30. Sznitman, S., Lewis, N. (2018). Examining effects of medical 
cannabis narratives on beliefs, attitudes, and intentions related 
to recreational cannabis: A web-based randomized experiment, 
Drug and Alcohol Dependence, 185: 219–225. doi: 10.1016/j.
drugalcdep.2017.11.028.

31. Schlun & Elseven (n.d.). Marijuana Possession in Germany, https://
se-legal.de/criminal-defense-lawyer/drug-offences-and-narcotics-
criminal-law-in-germany/marijuana-possession-in-germany-
lawyers-advice/?lang=en, доступан 18. 3. 2021.

32. UN Office on Drugs and Crime (2020a). CND votes on 
recommendations for cannabis and cannabis-related substances, Press 
Statement – 2 December 2020,https://www.unodc.org/documents/
commissions/CND/CND_Sessions/CND_63Reconvened/Press_
statement_CND_2_December.pd, доступан 17. 1. 2021.

33. UN Office on Drugs and Crime (2020b). World drug report. Drug 
use and health consequences,https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/
WDR20_Booklet_2.pdf, доступан 17. 1. 2021.

34. Weinberger, A., Zhu, J., Levin, J., Barrington-Trimis, J., Copeland, 
J., Wyka, K., ... J., Goodwin, R. (2020). Cannabis use among US 
adults with anxiety from 2008 to 2017: The role of state-level 
cannabis legalization, Drug and Alcohol Dependence, 214:108163. 
doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.108163.

35. Whiting, P., Wolff, R., Deshpande, S. et al. (2015). Cannabinoids 
for Medical Use: A Systematic Review and Meta-analysis, JAMA, 
313(24): 2456–2473. doi:10.1001/jama.2015.6358

Social Reaction to Cannabis Use

Abstract: The use of cannabis based products for medical purposes 
has been legalized in a large number of countries worldwide. Some 
countries have legalized ‘recreational’ use of cannabis. This has led to 
the strengthening of initiatives to amend domestic legislation when it 
comes to controlling cannabis use. The aim of this paper is to present 
current policy of controlling the use of cannabis and the social reaction 
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to the abuse of this drug in different countries. The aim of the paper is 
also to present the results of recent scientific research on the effectiveness 
and safety of cannabis use for medical purposes. The authors believe 
that the use of cannabis for medical purposes is not acceptable as long 
as there is no valid empirical evidence on the effectiveness of therapies 
based on the active substances of this plant and established health 
protocols for their use. There are no justifiable reasons for changes in 
the legislation in Serbia related to the use of cannabis for ‘recreational’ 
purposes. Liberalization of the ‘recreational use’ of cannabis could 
have negative consequences for public health and safety, and hamper 
the activities of law enforcement agencies in preventing and combating 
drug abuse, as well as the fight against drug crime.

Keywords: cannabis, marijuana, medicinal cannabis, recreational 
cannabis
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Aктуелност биосоцијалних истраживања
у криминологији

Апстракт: Нова научна и технолошка достигнућа омо гу ћи ла 
су јаснији увид у функционисање људског организма. Истра жи вање 
људских генетских предиспозиција, мапирање генома и истражи-
вање можданих функција допринели су и објашњењу љу дског пона-
шања. Резултати студија у последњих неколико го ди на недвосмис-
лено су показали да генетски и социјални фа к то ри криминала делују 
појединачно, али и у међусобној инте рак цији. Би осоцијална крими-
нологија се сматра новијом парадигмом у објашњењу криминалног 
понашања, којом се потенцира меха ни зам садејства биолошких и 
социјалних фактора у објашњењу кри ми нала. Циљ рада је сагле-
давање концептуализације и кључних ас пеката биосоцијалне кри-
минологије, главних фактора у обја ш ње њу криминала и најзначај-
нијих биосоцијалних интервенција које се примењују. Као кључни 
у објашњењу криминалног пона ша ња у склопу биосоцијалног при-
ступа издвајају се генетски, неуро пси холошки, неурофизиолошки и 
ендокринолошки фактори. Резу л тати истраживања показују да 
су програми који произилазе из био социјалне парадигме ефектив-
нији у превенцији криминалног понашања у односу на интервенције 
које се примењују у склопу традиционалне криминологије и које за-
немарују утицај биоло ш ких фактора.

Кључне речи: криминал, превенција, биосоцијална крими но логија.
 * boro.merdovic@gmail.com
** marina.lepojevic@gmail.com
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Увод

У научној и стручној јавности дуго се зазирало од био ло шких ин-
тервенција које су примењиване крајем 19. и почетком 20. века, због 
њихове етичке дискутабилности. Међутим, у претхо д ним деценијама 
све је више научних доказа о утицају биолошких фактора на развој 
криминалног понашања. Метаанализе и пре гледи литературе указују 
да су се у последњих неколико година појавили одређени аспекти 
биосоцијалне парадигме (Burt, 2009; Ferguson, 2010; Moffitt, 2005; 
Rhee Waldman, 2002). Готово да нема биолошког фактора (од гена до 
неуропсихолошких фактора) ко ји се не може довести у везу са раз-
војем криминалног пона ша ња. Но, механизми којима би се њихово 
дејство на криминално понашање објаснило по правилу укључују 
срединске, социјалне фа кторе (на пример, сиромаштво, родитељство, 
образовање). Последично, последњих деценија акценат се ставља 
на механизме интеракције између ове две групе фактора, што пред-
ставља пре д мет биосоцијалне криминологије као савременог концеп-
та у објашњењу криминалног понашања. Иако релативно нов при-
ступ, биосоцијално објашњење криминала има корене у класичним 
биолошким и социолошким парадигмама, које сада чине једин стве ну 
целину. Повезивање биолошких и социолошких чинилаца и узрока 
криминалног понашања чини основу биосоцијалног приступа. Био-
социјална криминологија није подручје истра жи ва ња којим се истиче 
утицај само биолошких фактора на крими на л но понашање, али ни 
утицај само срединских чинилаца. Тај при с туп обједињује утицај и 
једних и других фактора као доминан тних у обликовању људског по-
нашања, а самим тим и криминала. Комплексност везе ове две групе 
фактора доминантно одређује формирање личности појединца и ње-
гово понашање у друштву. Настала је као алтернатива затворених и 
крутих класичних школа у истраживању и објашњењу криминалите-
та, увиђајући све њи хове недостатке и нудећи нов и мултидисципли-
наран приступ објашњења криминалног понашања.

Иако се криминолошка истраживања и даље усредсређују на 
факторе из окружења, у последњим годинама биолошке науке су 
направиле велике кораке у откривању фактора преко којих је мо-
гуће објаснити разлике у понашању појединаца у истим или слич-
ним социјалним условима. Ове студије указују на значај можданог 
функционисања, хормона, неуролошких, психолошких, интелекту-
алних и генетских фактора као доминантних у обли ко ва њу људског 
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понашања. Усредсређивање само на живо т ну сре дину, не узимајући 
у обзир особине личности и биолошке фак то ре, представљало би 
фаворизовање које би резултирало погре ш ним закључцима (као 
што би било и обрнуто). Изостављање генетских и биолошких фак-
тора у већини криминолошких теорија може помоћи да се објасни 
зашто теоријски напредак, у најбољем случају, иде споро и зашто 
су многе мере за сузбијање криминала које потичу из криминолош-
ких теорија неефикасне (Beaver, et al., 2015: 249).

Биосоцијална криминологија представља парадигму засно ва-
ну на истраживању и анализирању биолошких, еколошких и со ци-
јалних фактора повезаних са криминалним понашањем. Биосо ци-
јална криминологија истиче важност генетских ефеката, био ло шких 
фактора као што су ниво појединих хормона, неуролошких утицаја 
и друштвених утицаја (породица, вршњаци, социјална средина) у 
етиологији антисоцијалног понашања. На овај начин, биосоцијална 
криминологија је темељни концепт који укључује најмање пет глав-
них домена: еволуциону криминологију, био ло ш ку криминологију, 
генетику понашања, молекуларну генетику и неурокриминологију 
(Barnes, et al., 2015: 76).

У последњих неколико година постоји тенденција поје ди них 
социјално оријентисаних криминолога да се интересују за инте-
грисање биолошких и психолошких фактора који детер ми ни шу 
криминално понашање. Савремена научна достигнућа и по се б не 
методе испитивања људских гена и функционисања мозга ути ца-
ли су на неопходност прихватања утицаја биолошких чинилаца на 
људско понашање. Савремене биолошке и генетске студије о људ-
ском понашању показују везу између основних биолошких преди-
спозиција појединца са његовим понашањем. Особине и понашања 
живих бића увек су резултат биолошких фактора који утичу на 
срединске (Cartwright, 2000), због чега овај савремени приступ у 
криминологији називамо биосоцијалним, а не би о ло ш ким. Већина 
истраживања која доказују везу биолошких фактора и криминал-
ног понашања односила се на ране фазе развоја човека (рано де-
тињство, адолесценција). Ови рани фактори ризика у ли те ратури 
се називају „биосоцијална база“ (Brennan Raine, 1997). Најчешће 
испитивани и кроз истраживање доказивани биосо ци ја л ни фактори 
криминала су генетски, неуролошки, неуро пси хо ло шки, психофи-
зиолошки, ендокринолошки.
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Биосоцијални фактори криминала

Аутори издвајају биолошке, индивидуалне факторе чији се 
утицај на криминално понашање поред фактора средине нарочито 
издваја. То су генетски, ендокринолошки и психофизиолошки фак-
тори (Ковачевић-Лепојевић, 2018). Темељном анализом 66 публи-
кација (50 студија) утврђено је да је веза између биолошких факто-
ра и криминалног понашања најснажнија код оних испи та ни ка код 
којих су фактори из социјалне средине најнепо вољнији, као и код 
оних који су препознати као извршиоци најтежих и најнасилнијих 
кривичних дела, пре мушког него женског пола (van Hazebroeka et 
al., 2020). Прегледом великог броја студија из области могу се уочи-
ти четири правилности које ћемо описати у наставку.

1. Генетски фактори остварују значајан утицај на одржавање 
криминалног понашања. Метаанализом која је рађена на узорку од 
103 студије близанаца и усвојене деце утврђе но је да генетски фак-
тори остварују снажнији утицај на агресивно понашање, и то неве-
зано за пол, узраст и извор инфо р ма ција (Burt, 2009). Неагресивно 
криминално понашање претежно је од ре ђено комбинацијом наслеђа 
и средине. Испи ти ва њем преко хиљаду близаначких парова у Швед-
ској утврђено је да је агре сив но понашање углавном одређено генет-
ски (нарочито у периоду детињства), а неагресивно комбинацијом 
наслеђа и средине. У адолесценцији су и агресивно и неагресивно 
понашање одређени и факторима средине и генетским факторима. С 
обзиром да се са агресивним понашањем претежно започиње у де-
тињству (Frick et al., 1993), за испољавање прикривених облика пона-
шања ипак је потребан известан ниво когнитивног развоја (Tremblay, 
2010). Аутори су настојали да објасне механизме како се оно одржа-
ва до адолесценције и у одраслој доби. Последњи налази указују на 
то да се у типологији криминалног понашања издвајају и испи тани-
ци код којих се са агресивним понашањем прекида у адоле с ценцији 
(Burt et al., 2011). Поставља се питање који фактори утичу на то да се 
агресивно понашање одржи. С тим у вези, истра жи ва ња указују да је 
континуитет у испољавању агресивног понашања од детињства до 
адолесценције претежно посредован генетским факторима. С друге 
стране, неагресивно понашање је посредовано како генетским фак-
торима тако и факторима средине (Еley et al., 2003). Резултати ис-
траживања указују на то да је утицај наслеђа на развој агресивног 
понашања присутнији код дечака него код девојчица (Bartels et al., 
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2007). Потврђено је и да лоши генетски услови такође појачавају не-
повољан утицај фактора средине (Caspi et al., 2002). 

2. Психофизиолошки фактори објашњавају око две трећи-
не криминалног понашања. Откуцаји срца одражавају ак ти вност 
симпатичког и парасимпатичког нервног система. Сма тра се да 
успорен рад срца представља биолошки фактор који је у нај ч вршћој 
вези са испољавањем криминалног понашања у не кли ни ч кој попу-
лацији деце и адолесцената (Ortiz Raine, 2004). У ме тааналитичкој 
студији која је рађена на основу прегледа и ана лизе 40 студија које 
су објављене од 1971. до 2002. године на узорку од преко 5.000 деце 
и адолесцената, утврђена је повезаност између снижених откуцаја 
срца и испољавања криминалног понашања (Ortiz Raine, 2004). Кожа 
је орган који је искључиво контролисан од симпатичког нервног си-
стема, с тим да се у односу на антисоцијално понашање уочава сни-
жена електродермална активност (фреквенција, ниво и проходност) и 
респонзивност (смањена реакција на надражаје) (Peskin et al., 2012).

3. Ендокринолошки фактори попут сниженог нивоа хормона 
који се луче у стресним ситуацијама (нпр. кортизол) и повећа-
ног нивоа хормона који се луче у ситуацијама тра же ња награде 
и доминантног понашања (нпр. тестостерон) утичу на крими-
нално понашање. Аутори доследно упућују на то да сма њен ниво 
лучења кортизола указује на стално трагање за сен за цијама, улазак 
у ризичне ситуације, хабитуацију на стресне си туације, одсуство 
страха, агресивно понашање према вршњацима, наставницима, као 
и криминално понашање (van Goozen et al., 2007; Platje et al., 2013; 
Schechter, Brennan, Cunningham, Foster Whitmore, 2012). Проблеми 
у доказивању ове везе произилазе из мето дологије мерења нивоа 
кортизола, екстернализованих про б лема и избора контролне групе 
(van Goozen et al., 2007). Међутим, охрабрују резултати студија који 
упућују на то да висок ниво кортизола измерен у јутарњим терми-
нима модерира утицај који изложеност дневним непријатностима/
стресу има на испољавање криминалног понашања након третмана 
(Schechter et al., 2012). 

Поједине студије указују на то да се поремећаји у лучењу хор-
мона штитне жлезде Т3 и Т4 могу довести у везу са кри ми на л ним 
понашањем. На пример, на узорку од 208 волонтера мушког пола 
који су били у затвору (група А је вршила кривична дела са еле-
ментима насиља, а група Б није) и контролне групе од 82 волонтера 



Aктуелност биосоцијалних истраживања у криминологији

136                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

мушког пола који нису били у затвору, утврђено је да су повишен 
пулс и нивои Т3 и Т4 хормона били заступљенији у гру пи А него у 
групи Б. Група Б се разликовала од контролне гру пе само по већим 
откуцајима срца. Испитаници из контролне гру пе имали су виши 
ниво Т3 и Т4 хормона у односу на групу Б, али су статистички зна-
чајне биле само разлике у откуцајима срца (Acar Ulgen, 2020).

4. Неурокогнитивни фактори у комбинацији са фак то рима 
средине у чврстој су вези са испољавањем криминалног пона-
шања. У неуропсихолошке факторе најчешће се, поред три најути-
цајнија неурокогнитивна фактора – дефицит интелигенције и вербал-
них способности, дефицит егзекутивних функција и про блеми у про-
цесуирању награде и казне – укључују и фактори у ве зи са емоцијама 
(Koot et al., 2008; Peskin et al., 2012). Аутори сма трају да просечно 
осам јединица на тесту интелигенције раз дваја људе антисоцијал-
ног понашања од осталих (Lynam, Moffitt Stouthamer-Loeber, 1993; 
Morgan Lilienfeld, 2000). Већина студија је открила разлике у инте-
лигенцији између преступника и оних који то нису. Истраживање за-
твореника који су 2002. године ушли у затворски систем у Тексасу 
показало је да је приближно 23% затвореника на тесту интелиген-
ције постиглo резултате испод 80, скоро 69% резултат између 80 и 
109, а само 9,6% изнад 110 (Ellis Walsh, 2003). Резултати истражи-
вања у којем је учествовало 249 тринаестогодишњих дечака за које 
је процењено да спадају у ризичну групу потврдили су: да смањени 
коефицијент инте ли ге н ције утиче на делинквентно понашање; да 
је веза између сниженог коефицијента интелигенције и делинквен-
ције снажнија уколико се контролишу фактори расе, социоеконом-
ског статуса и моти ви са ности за попуњавање теста; да је утицај ин-
телигенције на де ли н квентно понашање био посредован школским 
успехом, али само код Афроамериканаца (Lynam, Moffitt Stouthamer-
Loeber, 1993). Темперамент, релативно стабилна и углавном урођена 
тен де нција којом појединац доживљава и регулише свој одговор на 
социјално окружење, представља конструкт који је препознатљив 
почетком раног развоја и тако има потенцијално велике могу ћно сти 
у одређивању и корекцији људског понашања, самим тим и кри ми-
на ла. У многим аспектима темперамент је кључни биосо ци јал ни 
конструкт. На пример, одређивање карактеристика тем пе ра ме нта у 
доби од три године открило је исходе понашања у каснијим фазама 
животног развоја (Horner, et al., 2015). 
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Егзекутивне (извршне) способности обједињују когнитивне 
процесе који претпостављају циљано оријентисано понашање и 
обухватају планирање, решавање проблема, организационе спосо-
б ности, селекцију и инхибицију и друго (Morgan Lilienfeld, 2000). 
Слабе егзекутивне функције које одражавају промене на префро-
нталном режњу мозга претпостављају слабљење радне стратегије, 
когнитивне флексибилности и контроле импулса (Peskin et al., 2012). 
Према студији у којој је анализирано 39 истраживачких студија са 
узорком од преко 4.500 деце и адолесцената утврђен је умерен до 
јак ефекат утицаја слабих егзекутивних функција на антисоцијално 
понашање (Morgan Lilienfeld, 2000). Резултати истраживања указују 
да су моторичка и инхибиторна контрола когнитивне способно-
сти које су најснажније повезане са анти со ци јалним понашањем. 
Међутим, уочавају се несагласности при инте рпретацији поједи-
начних студија повезаности егзе ку ти в них функција са различитим 
критеријумима (психопатија, по ре ме ћаји понашања, делинквен-
ција, криминалитет), где је при ме ћен сна ж ни ји ефекат егзекутив-
них функција на делинквенцију и кри ми на ли тет него на поремећаје 
понашања и психопатију. Мо де рација по ла, узраста, интелигенције, 
етничке припадности није пот вр ђе на (Morgan Lilienfeld, 2000).

Приказ биосоцијалних превентивних интервенција

Стручњаци који заговарају интеграцију биологије у крими но -
логију тврде да се антисоцијално понашање може спречити упо-
требом циљаних програма који не морају неминовно по дра зу ме-
вати „репресивно државно реаговање“ (Wright et al., 2008: 253). 
Ева луација појединих превентивних програма у чијој основи је 
бављење биосоцијалним факторима показала је смањење обима 
антисоцијалних облика понашања. Ти програми се фокусирају на 
поједине биосоцијалне факторе. Неки од њих су усмерени на пре-
натални период и здравствену бригу о мајци као значајан заштитни 
фактор и начин на који се обезбеђује правилан развој деце (Raine, 
2002), док су други усмерени на изградњу добрих породичних веза 
(Wright Boisvert, 2009).

Један од програма који је подразумевао посете медицинских 
сестара трудницама и мајкама новорођене деце реализован је 1980-
тих година. Његов творац је Дејвид Олдс (David Olds), а пр ви пут 
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је реализован у Њујорку (САД), да би се касније проширио на друге 
државе у САД, али и на Аустралију, Велику Британију, Не мачку и 
друге државе. Програм је назван Nurse – Family Par tner ship (NFP) 
и ц иљ му је био да медицинске сестре посећују породице и пруже 
мајкама информације у вези са пре наталном и постнаталном негом 
детета, развојем новорођенчади и правилном исхраном, као и са-
вет да избегавају пушење и конзумирање ал ко хо ла током трудноће 
(Olds et al., 2007). Резултати овог ис тра жи ва ња показали су значајно 
смањење регистрованог физичког зло стављања и занемаривања деце 
током прве две године живота (4% насупрот 19% мајки које нису уче-
ствовале у пројекту, а оп ту же не су за злостављање и занемаривање 
деце) (Olds et al., 1986). Већина програма усмерених на породицу 
има за циљ унапређивање ро ди те љских вештина. Међутим, поједини 
програми су усмерени на развој когнитивних вештина са циљем кон-
троле импулси в ности, хиперактивности и агресивности. Основна 
замерка таквој врсти програма јесте што нису директно усмерени на 
спречавање кри ми налног и антисоцијалног понашања. Међутим, тај 
утицај је по средно доказан и евидентан кроз побољшање когнитив-
них вештина и способности, које узрокује смањење антисоцијалних 
облика понашања (Ro cque et al., 2012).

Неки од програма били су усмерени на децу предшколског и 
шко лског узраста са циљем да побољшају когнитивне спо соб-
ности, пруже интелектуалну стимулацију, повећају способност 
раз мишљања и резоновања и опште услова развоја. Циљ је омо гу-
ћити деци правилан психосоцијални развој, и самим тим спречи-
ти развој антисоцијалних и криминалних образаца понашања. Код 
деце која су уврштена у пројекат реализован у Мичигену (Ypsilanti, 
Michigan) утврђени су бољи резултати у учењу, већа ве ро  ватноћа 
да ће се запослити и завршити средњу школу, као и да ће стећи 
факултетску диплому, и мања вероватноћа да ће бити ухапшени и 
извршити кривично дело, у односу на децу из неексперименталне 
групе (Berrueta-Clement et al.. 1984). Сличан пројекат реализован 
је у Лондону, са децом школског узраста која су имала евидентне 
проблеме у контроли импулсивног понашања. Децa су била укљу-
чена у когнитивно-бихевиоралну терапију са ци љем решавања 
проблематичних ситуација уз контролу импу л сивног понашања. 
Евалуација програма је показала несумњив напредак у контроли 
понашања експерименталне групе (Conrod et al., 2010). Резулта-
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ти појединих програма указују на то да сами програми утичу на 
спречавање јављања појединих менталних болести и поремећаја 
(Rocque et al., 2012: 310). Метаанализа 13 студија показала је по-
тенцијал за спречавање настанка разних болести, у распону од пси-
хозе до анксиозних поремећаја (Cuijpers et al., 2005). С обзиром да 
ментални поремећаји представљају ризични фактор за криминал-
но понашање, превенција менталних поремећаја на раном узрасту 
представља превенцију криминалног понашања у каснијем животу.

Закључак

Биосоцијална парадигма објашњења криминала и на њој засно-
вана политика креирања превентивних програма представља пер-
спективу и потребу којој треба тежити. Тај приступ нуди нове ме-
тоде и могућности научног истраживања које обједињују социјалне 
и биолошке факторе, социјалну средину и појединца. За снива се 
на мултидисциплинарном приступу и коришћењу зна ња из број-
них научних дисциплина (психијатрија, неурологија, неуропсихо-
логија, развојна психологија, генетика). Свака од тих дисциплина 
бави се истраживањем развоја деце и одраслих из раз ли читог угла, 
те нуди специфична објашњења криминалног по на ша ња. Резулта-
ти истраживања биолошких и срединских фактора криминалног 
понашања пружају могућност креирања аде к ватних програма пре-
венције криминала. Инсистирање по је ди них кри ми но лога на сре-
динским факторима у објашњењу криминала је ограничавајуће и 
не даје објашњења која се тичу индивидуалних ка рактеристика по 
којима се извршиоци кри ви ч них дела ра з ли ку ју. Свакако се морају 
уважити резултати биоло шких и меди ци н с ких научних дисциплина 
којима ће се попунити недостаци до сада при казаних објашњења 
узрочности криминалног понашања. Био со цијални приступ је па-
радигма која све више добија на значају и у оквиру које је потребно 
реализовати већи број истраживања и студија. На основу резултата 
тих истраживања неопходно је креирати програме превенције чијом 
евалуацијом ћемо доћи до мера које ћемо моћи имплементирати 
не само на поједине облике криминалног понашања већ уопште на 
криминал као друштвено негативну појаву. Утицај биосоцијалних 
превентивних научних перспектива нуди јединствену прилику за 
проширење постојећих и развојних програма третмана.
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Towards Establishing a Biosocial Crime Prevention

Abstract: New scientific and technological developments have 
provided a clearer insight into the functioning of the human body. 
Research into human genetic predispositions, genome mapping, and 
brain function research have all contributed to explaining human 
behavior. The results of studies in recent years have unequivocally 
shown that genetic and social factors of crime act individually but also 
in interaction. Biosocial criminology is considered to be a more recent 
paradigm in the explanation of criminal behavior, which underlines 
the mechanism of the cooperation of biological and social factors 
in the explanation of crime. The aim of the paper is to review the 
conceptualization and key aspects of biosocial criminology, key factors in 
the explanation of crime, and the most important biosocial interventions 
that are applied. Genetic, neuropsychological, neurophysiological and 
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endocrinological factors are crucial in explaining criminal behavior 
within the biosocial approach. The results show that programs resulting 
from the biosocial paradigm are more effective in preventing criminal 
behavior than interventions implemented within traditional criminology 
and neglecting the influence of biological factors.

Keywords: crime, prevention, biosocial criminology
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Фактори корупције са освртом на стање 
у Републици Србији

Апстракт: Корупција представља један од најопаснијих фе-
номена савременог друштва. Уткана у поре готово свих држа ва, 
институција и система у већој или мањој мери, као таква зас-
лу жује да буде предмет истраживања. Карак тери сти ке кору п-
ци је указују на препознатљив облик коруптивног пона ша ња, док 
узроци усмеравају пажњу на извориште проблема, усмеравајући 
огра ничене ресурсе на превентивно уместо на, помало застарело, 
репресивно поступање. Фактори корупције, који су многобројни, 
огра ничени су на оне који су препознати као најзначајнији и ује д-
но највећи катализатори развоја корупције. Благовременим фоку-
си ра њем на факторе корупције омогућује се ажурирање посто је-
ћих и проналажење нових механизама којима се корупција може 
умањити на ниво који омогућава функционисање владавине права и 
демократског државног уређења. Као земља која је прошла пе рио-
де рата и транзиције, и која је и даље на свом развојном путу, Ср-
бија представља одлично тле за доношење закључака о ва ља но сти 
постојећих и проналажењу нових антикорупцијских мера. 

Кључне речи: корупција, фактори корупције, антико р у п ци  јске 
мере, Србија.

*  Александар Сакач, асистент на Криминалистичко-полицијском универзитету, aleksandar.
sakac@kpu.edu.rs



Фактори корупције са освртом на стање у  Републици Србији

146                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

Уводна разматрања

Феномен корупције постојао је у скоро свим друштвеним си-
стемима, у стопу пратећи друштвени развој. Једина промена у од-
носу корупције и друштва јесте еволуирање нових облика овог фе -
номена (Нинчић et al., 2010: 179). У криминолошкој литератури ко -
рупција се одређује као скуп свих кажњивих радњи којима но си лац 
одређене државне или друге јавне функције, злоупо тре бља ва јући 
свој положај и институцију у којој ради, шкоди јавном ин те ресу 
у толикој мери и на такав начин да поткопава поверење гра  ђана 
и јавности у друштво и државу  (Милутиновић et al., 1982: 702). 
Како би апострофирали жилавост и агилност корупције као по -
јаве у друштву, неки аутори су окарактерисали корупцију као ис-
кушење коме се људи тешко одупиру (Антонић et al., 2001: 7). Ка да 
корупција досегне енормне размере, она прераста у кле п то кра тију1, 
тако да долази до симбиозе између органа државне уп ра ве и оних 
који посежу за широким дијапазоном модалитета ко ру п ци је. 

Корупција у јавној управи подразумева пре свега кору пти в не 
појаве у полицији, царини и републичкој и локалној власти (Но -
ваковић, 2002: 231). Иако, с једне стране, грађани верују да су нај-
корумпиранији делови јавног сектора полиција, судство, цари на 
и здравство, истраживања јавног мњења, с друге стране, пока зу  ју 
да највећи степен поверења грађани имају управо у полицију (Ву-
ковић, 2013: 58). Дакле, поверење у полицију грађани негују уп ркос 
томе што у њој опажају присуство ове професионалне де ви јације2. 

Економисти истичу да је корупција добила ветар у леђа са 
развојем привредне активности, али пре свега мешањем државе у 
при вреду и мерама интервенције (Антонић, 2001: 9). С друге стра-
не, корупција представља катализатор развоја сиве економије, ко ја 
не плаћа порезе и доприносе (Шикман, 2010: 3). Иако је готово по 
правилу корупција својственија друштвима у транзи ци ји, при ва-
тизацији, неразвијеним државама, она свакако не заоби ла зи ни нај-
развијеније земље либералне демократије. Познају је сва сав ре ме на 
цивилизована друштва, па тако и Србија. 

1  Израз „клептократија“ представља кованицу две грчке речи:  „клептис“ (ο κλέπτης) – „ло-
пов“ и „кратос“ (το κράτος) – „држава“, „власт“, тако да овај по јам у слободном преводу 
означава „лоповску власт“ или „државни лоповлук“. (https: //www.in4s.net/kleptokratija/)

2  Кесић указује на две категорије полицијских девијација: 1) злоупотреба ауто ри-
тета (физичка злоупотреба, вербална/психолошка злоупотреба, правна зло у по треба) 
и 2) девијација у професији, којој поред непрописног понашања по ли ци је припада и 
корупција полиције. Више о томе:  Кесић, З.:  Корупција у по ли ци ји, Криминалистичко-
полицијска академија, Београд, 2017, стр. 12–13.
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Из наведеног се може потврдити која су два елемента по т ре   бна 
да би до чина корупције дошло. Први је намера, као суб је к  ти вни еле-
мент кривичног дела, а други је да се као пос ле ди ца очи гле дне не-
пристрасности јавља присвајање неке погодности, тј. сти  цање личне 
користи (Антонић et al., 2001: 10). Иако се ко ру п ци ја сматра свепри-
сутном појавом савременог доба, њена ра ши ре но ст и дубина уко-
рењености у неком друштву повезане су са ста њем опште вредносне 
климе која влада унутар заједнице (Анто нић et al., 2001: 33). Карак-
теристична за феномен корупције јесте и група кривичних дела која 
чине особе са престижом и ви со ким дру штвеним статусом у оквиру 
својих занимања, познатија као кри миналитет белог оковратника. 
Међутим, нема довољно емпи р и јских истраживања на тему кри-
миналитета белог око вра т ни ка, чи ме се додатно продубљује непо-
знаница тамног поља кри ми на ли тета везаног за област „коруптивне 
елите“. Коруптивна кри ви ч на дела која се врше у оквиру кримина-
литета белог око вра т ника је су дела помоћу којих се успостављају и 
проширују кри миналне ве зе и учвршћују статус и углед носилаца 
ове кри ми на лне де ла т но сти (Нинчић et al., 2010: 183).

У савременим условима, за корупцију су карактеристични ви-
сок степен друштвене опасности, нови облици њеног испо ља ва ња и 
повезивање са организованим криминалитетом, са којим у са радњи 
делује као један од безбедносно најопаснијих чинилаца (Бо шковић, 
2004: 282). 

Историјски гледано, корупција има своје упориште у прво би-
тним људским заједницама, у делатности размене друштвених доба-
ра. Еволуирала је у виду мноштва облика и стога је изузетно важно 
одредити ресурсе ће јој стали на пут. Уколико пак ресурси нису про-
блем, на ред долази консензуалност овог кривичног де ла. Наиме, 
корупција је двострано кривично дело, у којем се нере т ко „на истој 
страни“ налазе сви који у њој учествују. При ро да ко ру птивног по-
нашања је таква да се читав поступак корупције од ви ја у четири ока 
и без сведока, и да су обе стране заинтере со ва не, та ко да ни једној 
не иде у прилог да пријави да је до кору п ци је у конкретном случају 
уопште и дошло, што може однети превагу при одлучивању да ли 
посегнути за коруптивним делима  (Мила ди новић, 2016: 65). Овакав 
епитет зарадила је чињеницом да кри ви чно дело нема жртву у кла-
сичном смислу те речи. С обзиром да жр тва на први поглед изостаје, 
нема заинтересованих актера који би пријавили дело надлежним ор-
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ганима. Међутим, са г ле давајући ши ру слику, требало би да постоји 
веома широк круг заин те ре со ва них лица, који у ширем контексту 
представљају оне који су ош те  ћени коруптивним понашањем. 

Сагледавањем негативног потенцијала корупције уочава се још 
једна њена карактеристика, а то је опасност коју она пре д ста в ља 
за друштвени опстанак. На опасност се веома добро на до ве зу је и 
њена динамичност, која подразумева прилагођавање кору п ци је 
новонасталим друштвеним, економским и политичким ус ло ви ма. 
„Она попут неког огромног полипа обухвата државну, дру ш твену, 
привредну и правну сферу, у чему профитери без трунке скрупула 
искоришћавају своје позиције.“3 (Бошковић, 2004: 283)

Флексибилност корупције произлази из чињенице да је она 
неопходна за задовољење потреба одређених структура дру штва. 
И као што Фуко наводи да ће проституција постојати док год по-
стоје заинтересованост за њене услуге, тако и корупција проналази 
начине да опстане док год постоје групе које ће за њом по сезати. 
Дакле, иако делује да је не можемо искоренити, можемо је смањи-
ти на подношљив ниво, поучени резултатима „успешних“ др жава. 
Корупција је флексибилна звер и покушаји да се спречи или смањи 
морају такође бити оријентисани одабиром флекси бил них мера 
(Brooks, 2016: 224). 

Предмет овог рада усмерен је на етиолошка обележја фе но ме-
на корупције, која подразумевају узроке, факторе и ка рак тери с ти ке 
корупције, уз осврт на стање у Републици Србији. Три ка те го рије 
фактори–индивидуални, микросоцијални и ма кро со ци ја л ни –на-
даље се разрађују с аспекта историјског на с ле ђа, тра ди ци о на лних 
облика понашања, извршне власти и гра ђан с ке па сив но с ти.

Етиолошки аспекти корупције

Узроци корупције

Да бисмо реално сагледали све узроке корупције, морамо ука-
зати на мотив вршења коруптивних дела – жељу да се оствари ка-
ква корист. У литератури се издвајају четири групе фактора ко ји 
делују на личном, социокултурном, институционалном и ор га  -
низационом нивоу. Према теорији криминалног понашања коју су 

3 Криминалитет белог оковратника.
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де финисали Готфредсон и Хирши, недостатак само кон тро ле је 
кљу чни фактор сваког облика криминалитета, па и корупције (Си-
ме уновић-Патић, 2011: 37). Овде је реч о узрочнику корупције на 
ни воу појединачног деловања – грађана, државних слу ж бе ни ка, 
бирократа и државника. Према традицио нал ном веровању, уко лико 
говоримо о примаоцу мита, главни узрок го то во увек је по х ле па 
(Антонић et al., 2001: 28). Неке од особина људи који посежу за 
кривичним делима примања и давања мита јесу егоизам, су п ти лна 
перфидност и безобзирност, понекад агре си вност (Ћос ић, 1971: 
23). „Људска природа је у једном смислу подложна кору п ци ји и 
слаба у превладавању егоизма.“ (Ђукић, 2019: 160)

Као један од главних узрока корупције у свакодневном љу д-
ском понашању истичу се њене две димензије: первазивност и 
ар битрарност (Симеуновић-Патић, 2011: 40). Первазивност по-
д ра зумева учесталост сусретања са коруптивним активностима у 
сва кодневном додиру са људима, а арбитрарност одређену не за-
ви сност државних чиновника у одлучивању, уз велику слободу и 
ма лу одговорност. Дискреционо право државних служ бе ника на ј и -
зраженије је код полицијских службеника, будући да је ди скре ци-
оно одлучивање у суштини рада овог државног органа (Кесић, 2017: 
81). Када у обзир узмемо да су и остали државни органи подложни 
корупцији, што делом дугују праву на дискреционо одлучивање, из-
весно је да су међу нај под ло ж нијима корупцији управо они који би 
требало да се боре против ње (судство, полиција, тужилаштво). Као 
иницијална каписла за ре шеност државног службеника да прибег-
не коруп тив ном понашању истичу се чињенице попут високог сте-
пена дис к ре  ци о них овлашћења као и ниског степена одговорности 
(Симеуновић-Патић, 2011: 40). Ипак, да ли ће до корупције и доћи, 
зависи од многобројних фак то ра, а најчешће од комбинације лич-
ног склопа и интегритета по је динца (Ве јновић, 2010: 41). 

С обзиром да су запослени и њихове организације нера с ки ди во 
повезани у вршењу коруптивних дела, органи зацио на кул ту ра носи 
веома важну улогу. Она може утицати на отклон од нее ти чког пона-
шања, али може и подстакнути овакво пона ша ње у сми слу „немо-
ралног тона“ организације (Campbell, 2015: 13). Та к во „понашање“ 
организације резултат је комбинације наслеђа, на ви ка и понашања 
запослених. Организација својим утицајем при кри ва коруптивна 
дела појединаца који су у њој запослени, шти те ћи на тај начин соп-
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ствене интересе (Campbell, 2015: 27). Она ти ме доприноси да се 
коруптивно понашање посматра као сред ство за рад, које не само 
да није забрањено него је и пожељно.

У развијенијим друштвима која имају изграђене политички не-
зависне гране власти и, поврх свега, институције система, ос но в-
ни императив јесте стварање нове вредности, док је у оним мање 
ра звијеним основна теза прерасподела постојеће вредности, а не 
стварање нове (Антонић et al., 2001: 24). Таква политика неми но-
вно доводи до велике дискрепанце између богатих и сиро ма ш них, 
додатно продубљујући јаз између различитих дру ш тве них слојева, 
што погодује развоју корупције.

Фактори корупције

Фактори корупције у јавној управи имају тројако упори ш те, 
и чине их: 1) индивидуални фактори (ниво појединца), 2) ми к ро -
социјални фактори (ниво унутрашње организације) и 3) ма кро со -
цијални фактори (ниво окружења–политичког, економског, пра  в-
ног, културног, демографског). Фактори корупције који су пре по-
знати у полицији, a који се до одређене мере могу при ме ни ти и 
на остале субјекте државне управе, јесу следећи: лични не до с та ци, 
склоности и навике запосленог, незадовољство на радном ме сту, 
право на дискреционо одлучивање, етичка клима у ор га ни за цији, 
недостаци и пропусти у контроли кору п ције, групна ди на ми ка, 
структура прилика за корупцију у радном окружењу, пер це п ција 
и ставови о корупцији у јавности (Кесић, 2017: 82). Раџај (Ra jaei) 
и Аргавани (Arghavani) указују на одређене ад мини стра ти вне и 
културне факторе, факторе окружења и личне факторе (Ra j aei et al., 
2016: 2255). Постојеће стање корупције у друштвима у транзицији 
додатно поспешују ауторитарна поли ти ч ка власт (по готово ако 
је подмитљива), неповољно привредно стање, те ме н талитет – 
ментални склоп балканског човека (Веј но вић, 2010: 42). 
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Историјско наслеђе и традиционални облици понашања

Историјско поднебље и традиција могу деловати негативно на 
борбу против корупције, али и као катализатор даљег развоја те 
појаве. Историјски догађаји на подручју Републике Србије, пра-
ће ни ратовима и инфлацијом, омогућили су ваљан основ за развој 
корупције. Неколико ратова током 20. века, грађански рат деве де-
сетих година тог века, економске санкције, ембарго, изолованост 
и недостатак акцизне робе и основних намирница омогућили су 
ширење корупције попут епидемије. Такви историјски догађаји 
ус поравају успостављање демократске државе, развој владавине 
права и рад независних институција, па иду у прилог овом ште-
т ном и негативном феномену. Република Србија је била и остала 
изложена економској и политичкој кризи, која је и иначе пратилац 
земаља у транзицији, па у таквој кризној ситуацији држава није у 
стању да контролише деловање тржишних закона и да у пот пу но-
сти усмерава економске законитости, чиме се ства ра ју прилике за 
развој црног тржишта (Бошко вић, 2005: 13). 

С друге стране, обичај „чашћавања“ за успешно реа ли зо ван 
посао не може се посматрати одвојено од историјског конте к ста. 
Такозвано чашћавање службеника поклонима, угла в ном мање вред-
ности, пре или након учињене услуге, очигледно је постало до те 
мере уобичајено да је довело до широког прихватања таквог по-
нашања.4 Измучен вишевеконим вазалним статусом, нема шти ном и 
ратовима, народ је оберучке дочекао доба благостања и ми ра након 
Другог светског рата. У периоду емоционалног пра ж ње ња, ужи-
вања у благодетима мира и развијања свести о братству и је динству, 
грађани су створили традицију другарског односа и по ма гања, те 
су се послови лакше решавали кад се појави новац. Од ре  ђена вр-
ста поклона, новчане награде или чињења проти ву с лу ге сматрају 
се нормалним знаком захвалности. Поставља се пи тање да ли је 
могуће остати у потпуности имун и толерантан на ок ру же ње које 
шаље поруке о позитивним исходима корупције. Неки од фактора 
корупције који се тичу окружења и културе јесу и ве о ма изражене 
разлике у могућностима и грађанском утицају, ко ле к тивизам и ува-
жавање „култа мужевности“ (Campbell, 2015: 24).

4  Истраживање перцепције јавног интереса у области спречавања и борбе против коруп-
ције и места и улоге Агенције за борбу против корупције. 
Видети више на: http: //www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/06/Percepcija_uloge_
Agencije_-_Gradjani.pdf
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Извршна власт

Извршна власт је од највећег значаја за перцепцију и тре ти  рање 
готово свих круцијалних тема у држави и друштву. Исто ри јска ис-
куства упућују да тамо где постоје политичка моћ и утицај, постоји 
у одређеној мери и корупција (Антонић et al., 2001: 9). Поред 
успостављања јаких и стабилних институција и инсистирања на 
образовању три независне и самосталне гране власти, извршна власт 
мора и својим личним примером и зала га њи ма својих чланова да 
подстакне све државне органе на по на ша ње у складу са политиком 
и стратегијом антикорупцијског де ло вања. Како примећује Маџар, 
у нашим друштвеним околностима законодавство, извршна власт и 
судство нису функционално раз дво јени, па механизам ограничења 
и равнотеже не делује, док су на длежност и моћ подељени 
вертикално, при чему су владајуће коалиције главни стожери свих 
грана власти. (Маџар, 2015: 1) Опи рући се тројној подели власти, 
коју је предложио још Мо н те с кје, феномен корупције представља 
средство у рукама пре д ста в ни ка извршне власти, проналазећи 
ситне поре кроз које ће себи по дредити и законодавну и судску 
власт лишавајући их њихове давно предвиђене независности. 
„Данас је опште прих ва ће но да мо деран систем власти подразумева 
одговорност.“ (Ши к ман, 2010: 10) Државни званичници последњих 
година све више апо с тро фирају важност борбе против корупције, 
почев од пре ди з бор них обећања до дневнополитичких разговора. О 
томе највише го во  ре и стратегиjе, акциони планови за њихово спро-
во ђење и ос та ла документа која се односе на борбу против кору-
пције. Кон це н тра ција јавних ресурса на једном месту и мали број 
појединаца ко ји контролишу главне полуге власти, представљају 
више него пло  дну подлогу за ширење корупције (Маџар, 2015: 
24). Ха ри з ма ти чне вође, изразит степен бирократије у раду, мањи 
број жена у парламенту и нереално постављени циљеви неки су 
од инди ка то ра развоја коруптивног окружења (Campbell, 2015: 29). 
Борба за децентрализовану државну управу, поштовање ус та ва и 
закона и оснаживање институција система значајно би сма њи ла 
конце н тра ци ју ресурса. 

Потенцијално решење које се препознаје захтева од из вр шне 
власти дерегулацију привредног живота, реформу пра во судног 
система, јачање тржишне конкуренције и либера ли за цију, као и 
стварање независних антикорупцијских институција (Нова ко  вић, 
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2002: 236–239). Једноставно стицање пуноправног чла н с тва у 
ЕУ не гарантује да ће тиме бити обезбеђена и успешна кон тро  ла 
корупције (Вукови ћ et al., 2016: 135). У развијенијим дру ш тви ма 
постоји јасна дистинкција између оних који доносе законе и вла-
диних званичника који распоређују средства у складу са пре д ло-
женим буџетом, али у системима огрезлим у корупцији биро кра-
та је онај који у својој личности комбинује обе улоге (Polte ro vich, 
1998: 8). Тако, уместо јасне поделе улога, која омогућава ефи касну 
контролу, имамо сублимацију више улога у појединцу са широким 
овлашћењима и малом одговорношћу.

Питање корупције за земље у транзицији намеће се не само 
због страног улагања, већ и због реформи које спроводи поли ти чка 
власт, јер новопечени богаташи (тајкуни) утичу на политичаре и на 
парламентарну, извршну и судску власт како би се донели закони и 
други прописи у њиховом интересу (Милошевић et al., 2011: 165). 
То наводи на закључак да је за ефикасну борбу против ко ру пције 
неопходно да извршна власт отворено објави рат кору п  цији и заузме 
став нулте толеранције према овом друштвом про б лему, како бисмо 
могли да очекујемо исти приступ од оста лих уче сника у јавном животу. 

Грађанска пасивност

Уколико су грађани свесни проблема који их окружују, по-
с тавља се питање због чега не дају допринос борби против њих. 
Ста вовима да је систем непроменљив и да је на свест околине, су-
г ра ђана и сопствених легитимно изабраних представника немо гу-
ће утицати, грађани несвесно продубљују криминализацију дру-
ш т ва. Важан институт предвиђен Законом о заштити узбуњивача 
пре дставља битан искорак у борби против корупције. Тиме је дата 
зна чајна подршка онима који имају информације о корупцији и 
же  лели би да алармирају јавност. Најчешћи разлог да се од при-
ја ве корупције одустане била је управо правна незаштићеност 
при ја   вљивача, односно могућност добијања отказа уколико је реч 
о гра  ђанину запосленом у државном органу или другом правном 
ли  цу (Новаковић, 2002: 231). Управо захваљујући овом инсти ту ту, 
грађани који би пријавили корупцију имали би обезбеђену за ш   титу 
и право на накнаду евентуалне штете, посредно или непо сре дно 
изазване пријављивањем корупције.
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Народне изреке као што су „пара врти где бургија неће“, „рука 
руку мије“ и „врана врани очи не вади“ представљају наро д ну илу-
страцију корупције и реакцију друштва на њу (Антонић et al., 2001: 
29). Од свог настанка до данас, наука има задатак не са мо да се 
поистовећује са оним шта морал представља, већ и да за у зме кри-
тички став према успостављању моралне праксе (Чудан,  2010: 75). 
Интересантно је да готово нема радова о обли ци  ма ко ру пције у кул-
тури, спорту, социјалној заштити и науци, чи ме ау то ри доприносе 
даљој маргинализацији корупције у сво јим дела тно стима. 

У високоразвијеним друштвима може се очекивати каж ња ва ње 
актуелне власти на политичким изборима, док се у си ро ма шним 
заједницама корупција неформално толерише (Ву ко вић et al., 2016: 
135). Уколико се часни грађани не пробуде, не ор га ни зу ју и не побу-
не, владавина лопова може дуго трајати. Стога, први и нај важнији 
корак сваке демократске реформе треба да буде бес ко м промисна 
борба против корупције (Антонић et al., 2001: 8). Ти пи чна реакција 
већине чланова друштва, која се огледа у па си вном посматрању 
и повременом саучествовању у корупцији, може се објаснити и 
њиховим конформистичким склоностима. Ова вр ста психолошке 
адаптације грађана ствара одређену мора л ну кли му која погодује 
даљем продубљивању аномичности дру ш тва, дру штвеној регула-
цији и друштвеном расулу (Антонић et al., 2001: 33–34). До песими-
стичке пројекције по питању сузбијања ко  рупције додатно доводи 
и мисао да одређени број грађана само на челно осуђује корупцију, 
али није спреман да се ње одрекне ка да се нађе у ситуацији да себи 
„олакша“ свакодневни живот. Има ју ћи у виду све речено, тешко је 
очекивати значајније промене у дру штву које је навикнуто на раз-
не облике корупције, у којој др жа вни службеници, па и корисници 
својих права, подразумевају неки вид подмићивања, при чему изо-
стаје адекватна реакција над ле жних органа.

Стање корупције у Републици Србији 

При оцени стања и обележја корупције у Републици Ср би ји 
ослонићемо се на резултате неколико већих истраживања спро ве-
дених у претходних десет година, укључујући пре свега: сту ди ју 
коју је спровео истраживачки тим Криминалистичко-по ли ци ј ске 
академије у периоду од 2009. до 2011. године, под на зи вом „Ко-
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рупција у јавној управи“; истраживање Агенције за борбу про тив 
корупције Републике Србије из маја 2012. године, под на зи вом 
„Истраживање перцепције јавног интереса у области спре ча ва-
ња и борбе против корупције и места и улоге Агенције за бо р бу 
про тив корупције“, и истраживање ЦеСИД-а под називом „Пе р -
це п ција грађана о борби против корупције у Србији“, спро ве дено 
у де цембру 2018. године под покровитељством УСАИД у ок виру 
Про  јекта за одговорну власт. Истраживање Кри ми нали с ти чко-по-
ли цијске академије о корупцији у јавним службама Србије по ка зу-
је да је корупција захватила све сегменте нашег друштва, а на ј ви -
ше здравство, локалну самоуправу, правосуђе, царину и по ли ци  ју 
(Милошев ић et al., 2011: 29).

Досадашња домаћа емпиријска истраживања углавном по ка-
зују да већина грађана Србије перципира корупцију као оз би љан 
друштвени проблем, односно као појаву распрострањену у го-
тово свим институцијама система. Изненађујуће је да је пер це п-
ци ја грађана о корупцији на тако високом, готово забри ња вају ћем 
нивоу, с обзиром да такав ниво перцепције није у коре ла цији са 
пре дузетим мерама државе и резултатима борбе. Према истра жи-
ва њу „Корупција у јавној управи“, спроведеном на Кримина ли с-
ти  чко-полицијској академији, испитаници из право су ђа за главне 
ра з логе неефикасног спречавања корупције сматрају: одсуство по-
ли  тичке воље, утицај политике, постојање корупције у државном 
вр ху, лоше карактерне особине појединаца, неаде к ватну кад ро в с ку 
и техничку опремљеност надлежних органа, итд. (Си меун овић-Па-
тић et. al, 2011: 211–212). Иако се Србија сматра земљом са ви со ким 
индексом перцепције корупције, број решених случајева да вања и 
примања мита невероватно је мали (Ђукић, 2019: 169). На осно-
ву нивоа перцепције рекло би се да је осве ш ћивање први корак ка 
успешном решавању проблема, али такву твр дњу не бисмо могли 
изнети и за Србију, будући да мере и резу л тати указују на супротно. 
Постојање свести јесте неопходан предуслов промена на личном и 
системском плану, али није de facto коначно решење проблема. 

Након евалуације општих узрока и фактора у претходним по-
глављима, закључак је да највише утицаја на друштво долази са 
стра тегијског нивоа. Коруптивно деловање оних најодговорнијих 
про  изводи највише друштвених последица и нуди лош пример 
свим грађанима. Са бирократским апаратом и институцијама које 
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је тешко контролисати, далеко најмоћнији извор корупције у Ср-
би   ји је држава, која би у исти мах морала да наступи као један од 
во   дећих протагониста у борби против ове пошасти (Маџар, 2015: 
30). Тако имамо ситуацију да су они који треба да сузбијају ко ру-
п   цију уједно и главни, било активни било пасивни, уз ро ч ни ци и 
по  кровитељи ове појаве. Неки од „легитимних“ облика ко ру п ције 
ја вљају се у форми узурпације власти, злоу по тре бе овла шће ња, за -
о билажења законом утврђених процедура, непре ду зи ма ња ра д њи 
које су законом прописане као обавезне (Зиндови ћ et al., 2012: 31).

У Србији има много околности које дају замах корупцији и под-
стичу њено ширење: вертикална подела власти, која је као таква 
неконтролисана и „погубно“ моћна, веома честе коалиционе владе, 
које су слабе и неефикасне у ономе због чега постоје, али јаке у од-
носу на привредну и општу јавност, недовршен и неу са г ла  шен ин-
ституционални поредак са огромним просторима за ди с кре ционо 
одлучивање, и партијски заснована кадровска политика (Маџар, 
2015: 30). Томе можемо додати неефикасно судство, пра во суђе и ор-
гане гоњења, благу казнену политику, неефикасне ан ти  корупцијске 
институције, непостојање јасне визије и стратегије у борби против 
корупције и проблеме у откривању и доказивању кри вичних дела 
корупције. Међу факторима и узроцима повољног ра звоја коруп-
ције на подручју наше земље налазе се и историјско на слеђе, обичај 
чашћавања након успешно завршеног посла, изо с та нак механизама 
контроле учинка државних органа, нетра нспа ре нтно пословање и 
грађанска пасивност. С обзиром да репресија ни је дала значајније 
резултате, надлежни органи су предвидели бо рбу против корупције 
превентивним средствима, која треба тра жи ти у две групе техника 
ситуационе превенције. Циљ прве групе је повећање ризика од от-
кривања корупције, односно побољшање транспарентности у свим 
фазама рада јавне управе, а циљ друге уклањање изговора за коруп-
цију (Вуковић, 2002: 193). Таквим при ступом, пре свега ефектима 
генералне превенције, спречава се олако упуштање у корупцију јер 
постоје спремност и решеност државних органа да такво понашање 
најоштрије санкционишу. 

Резултате борбе против корупције треба тражити код оних ор-
гана који су задужени за њено сузбијање, а то су Агенција за борбу 
против корупције, полиција, тужилаштво и други органи намење-
ни за спречавање, сузбијање и процесуирање крими на ли те та. Томе 
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треба додати да су грађани као најважније институте у бо рби про-
тив корупције оценили јачање заштите узбуњивача, ја ча ње независ-
них државних органа који врше надзор и контролу ја вне управе и 
увођење већих казни за оне који дају или примају ми то.5 Уколико 
предвиђене мере не доносе резултате, одговоре је нео пходно тра-
жити од оних који су руководиоци ових ин с ти ту ци ја. С обзиром 
да не постоје озбиљнији помаци ни на једном плану (пер цепција 
корупције, поверење грађана у институције, еко но м с ко благостање 
земље и већи животни стандард), потребно је успо с тавити јасне, 
недвосмислене и чак ригорозне услове одго вор но сти у кључним 
антикорупцијским институцијама. Очигледан при мер институције 
чији је рад оспораван због проблема корупције јесте суд, с обзиром 
да се однос казнене политике и ефикасности у решавању кривич-
них дела корупције судова у Републици Ср би ји може оценити као 
незадовољавајући (Ђукић, 2019: 169). 

Упркос делимичном напретку у борби против корупције, она 
је и даље распрострањена у многим подручјима и представља оз-
биљан проблем у Републици Србији (Радовић- Стојановић, 2011: 
19). Неопходно је водећу улогу у сузбијању корупције препустити 
на длежним институцијама, и очекивати и интересовати се за резул-
тате њиховог рада, у односу на перцепцију корупције гра ђа на, ниво 
корумпираности јавног сектора и дугорочне тенденције. 

Завршни осврт

Корупција је посебан вид криминалитета, који подразумева 
кршење закона уз злоупотребу јавних овлашћења с циљем при ба-
в љања какве личне добити. У питању је облик криминалног по на-
ша ња који није једноставно целовито објаснити. Коруптивна кри-
ви чна дела не само да оштећују буџет Републике Србије у ма њем 
или већем обиму, већ наносе штету институцијама сис те ма, тра јно 
уни жавајући интегритет професије и струке. Стварају осе ћа ње не-
по верења, повећавају раслојеност друштва и дегра да цију његовог 
ети чког кодекса и постављају чврсте темеље за ра звој свих ос та-
лих облика криминалног деловања. Најо пас ни ји об лик пре д ста вља 
удруживање корупције и организованог кри ми на ли тета.

5 Перцепција грађана о борби против корупције у Србији, доступно на: https: //www.
usaid.gov/sr/serbia/news-information/press-releases/usaid-presents-citizens%E2%80%99-
perceptions-anti-corruption-efforts



Фактори корупције са освртом на стање у  Републици Србији

158                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

Код корупције као феномена делује невероватно колико су уз-
роци, фактори и реакција друштва међусобно условљени и за ви-
сни, што само указује на сложеност ове појаве. Зато није реално 
оче кивати да се деловањем на само један или само неке од фак то ра 
корупције може остварити озбиљан резултат на плану њеног суз-
бијања. Највеће последице по заједницу имају потези и по на ша ње 
највиших државних званичника, имајући у виду овлашћења ко јима 
располажу. Такође, било би неозбиљно уздати се у само постојање 
институција система, јер оне морају и пружити резу л та те свог рада, 
у складу са предвиђеним стандардима учи нка, одно с но унапред 
прописаним очекиваним резултатима рада. С друге стране, ако се 
узме да су представници власти потекли из народа, онда су раз-
умљиви природа и начин понашања појединих људи на власти, па 
су подједнако важни и историјски контекст и традиција заједнице 
из којих су се ти појединци „издигли“.

Одговоре на питање шта то узрокује вршење кривичних де  ла 
корупције можемо потражити на најмање два нивоа. Први, који се 
односи на појединца, треба потражити у недостатку са мо ко нтроле, 
первазивности и арбитрарности, као и праву на ди с кре ци о но одлу-
чивање. С друге стране, ако говоримо о нивоу заје дни це, хетероге-
ност друштва, државни интервенционизам на пољу фи на нсија, не-
довољна изграђеност институција система, несу м њи во доприносе 
развоју окружења које погодује корупцији. По зи вајући се на поједи-
не ауторе, треба напоменути да је неопходно имати на својој страни 
„ситнице“, попут политичке воље и опште друштвеног консензуса 
(Симоновић, 2010: 37). Да би се остварила политичка воља, која је 
усмерена на ефикасну борбу против корупције, неопходно је развити 
свест грађана. У томе значајно помаже демократски развој земље, 
који отварањем друштва према свету пружа могућности грађанима 
да се угледају на најуспешније земље света и тиме реагују на своју 
околину. Овим се долази до закључка да није проблем у исквареном 
појединцу, већ у исква еном систему (Симоновић, 2010: 21). 

На основу наведеног и анализираног, решења за корупцију тре-
ба тражити у јасном раздвајању све три гране власти, депо ли ти-
зацији јавних установа, реформи правосудног система, ства ра њу 
независних и стручних антикорупцијских институција, грађа н ском 
активизму, медијској објективности и развоју свести грађана о про-
блему корупције, што заједно чини неопходне претпоставке сваког 
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друштва које има недвосмислену намеру да се успешно избори са 
овим феноменом. Неозбиљно и неодговорно би било сма трати да 
доношење и ратификација међународних уговора у об ласти бор-
бе против корупције представљају довољно решење за проблем 
корупције. Да би се постигли ефекти, неопходно је и спро  вести 
предвиђене мере, унапређивати их и стално анали зи рати њихове 
ефекте (Симоновић, 2010: 37). 
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Factors of Corruption With Reference to the Situation 
in The Republic of Serbia

Abstract: Corruption is one of the most dangerous phenomena of 
modern society. Woven into the pores of almost all states, institutions and 
systems to a greater or lesser extent, it deserves as such to be the subject 
of research. The characteristics of corruption indicate a recognizable 
form of corrupt behavior, while the causes direct attention to the source 
of the problem, directing limited resources to preventive rather than, 
somewhat outdated, repressive behavior. Factors of corruption, which 
are numerous, are limited to those that are recognized as the most 
important and at the same time the biggest catalysts for the development 
of corruption. Timely focusing on the factors of corruption enables the 
updating of existing and finding new mechanisms by which corruption 
can be reduced to a level that enables the functioning of the rule of 
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law and a democratic state system. As a country that has gone through 
periods of war and transition, and that is still on its development path, 
Serbia is an excellent ground for finding conclusions about the validity 
of existing and finding new anti-corruption measures.

Keywords: corruption, corruption factors, anti-corruption 
measures, Serbia
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Допринос наставних садржаја основног и средњег 
образовања изградњи безбедносне културе младих

Апстракт:  Рад је посвећен разматрању наставних са др жа-
ја у упоредним системима основног и средњег обра зовања, ко ји су 
значајни за развој безбедносне културе младих, а темеље се на про-
ширеној безбедносној агенди и новим образовним потре ба ма у том 
контексту. У методолошком смислу, рад се базира на пре гледу по-
стојеће литературе и анализи појединих стратешких до  кумената 
у области образовања и безбедности. Посебан фокус је стављен на 
праксу у Републици Србији и досадашње ак ти в но с ти на овом пољу. 
Почетни циљ је био да се, увидом у поједина стра на искуства и 
искуства Републике Србије, утврди за с ту п ље но ст садржаја из об-
ласти безбедности у основном и средњем об ра зовању и да се на 
тој основи покуша сагледати развој без бе д но сне културе у обра-
зовном контексту. Утврђено је да, међу ана ли зираним државама, 
Пољска, Словенија и Русија имају у својим об ра зовним програми-
ма посебан наставни предмет посвећен те ма ма из области без-
бедности, при чему је приметно да и у дру гим државама постоји 
такво настојање, али су за сада садржаји из области безбедности 
углавном имплементирани у постојеће на с тавне предмете. Када 
је реч о Републици Србији, закључује се да потенцијално увођење 
посебног предмета посвећеног темама из области безбедности у 
средње школе и обогаћивање пос то је ћих наставних предмета са-
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држајима из области безбедности у ос новним школама, може ре-
зултирати унапређењем опште без бе дности младих. 

Кључне речи: безбедносна култура, систем образовања, бе-
збедносно образовање, образовне потребе, превенција.

Увод

Како су промене карактера безбедносних претњи у пос ле д њих 
неколико деценија узроковале и промене у промишљању бе з бе-
дности, то је условило и развој нових теоријских концепата, ко ји 
омогућавају не само обогаћивање научног и истраживачког ко р -
пуса у области безбедности, већ и активан однос према про ме н-
љи вој безбедносној стварности. У том контексту се, у најширем 
сми слу, може говорити о безбедносној култури, као општем од но су 
појединца, али и читавог друштва према разноврсним без бе д но-
сним проблемима. Првобитно, концепт се везивао за културу за -
ш тите на раду, односно различите механизме заштите запо сле н их 
(од личне посвећености и изграђених ставова, до поштовања про -
писаних правила) у индустријским постројењима и великим ко  р-
порацијама. Данас, све више на значају добија и схватање без бе-
дносне културе као средства за подизање опште инфор ми са но с ти 
и знања младих, као најрањивијег дела популације, о безбе д но с-
ним изазовима, ризицима и претњама. Како наводи Кекић, новим 
концептом безбедности постављају се пожељни стандарди у ра з-
ми  шљању и практиковању безбедности – оно што је промишљено 
са в ременим концептом безбедности, културом безбедности се пре-
таче у стварност (Кекић, 2004). На линији тог размишљања је су и 
схватања о потреби другачијег образовања, прилагођеног са вре -
меним изазовима. Наиме, аутори све више истичу потребу за но-
вим моделом безбедносног образовања, као „новом културом уче-
ња“ (Pieczywok, 2018: 20), те истичу да је безбедносно обра зо ва ње 
постало извор свестраног развоја човека, који је, пак, инте гра лни 
део развоја безбедности (Drabik, 2018: 28). 

Дакле, како се у најопштијем смислу сврха безбедносне ку л-
туре огледа у превенцији различитих безбедносних претњи, од но-
сно остваривању и унапређивању безбедности сваког ентитета, је-
дан од путева, најпре ка развијању безбедносне културе, а потом и ка 
подизању нивоа безбедности, јесте образовање. Превентивна уло га 
безбедносне културе посебно долази до изражаја када је реч о низу 
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проблема карактеристичних за школску популацију, почев од мало-
летничке делинквенције, наркоманије, дечије порно гра фи је, преко 
заштите животне средине, безбедности у саобраћају, до бе збедно-
сти у сајбер простору. Сходно томе, адекватно пробле ма ти зовање 
ових питања кроз образовни процес има значајну улогу у развоју 
критичког размишљања и подизању степена инфор ми са но сти уче-
ника о безбедности, па тиме и у унапређењу безбе дно с не културе 
младих. Истовремено, поједини аутори развој безбе д но сне културе 
кроз образовни процес виде као претпоставку бе з бе  дне школе, што 
је посебно важно у условима брзих, непре д ви ди вих и вишеструких 
промена ризичног амбијента (Ивановић, 2011). Такође, улога школе 
није само у стицању општих и спе ци фи чних знања и у припреми 
ученика за будуће професије, већ и у ра звијању ставова, способности 
и вештина које ће младима омо гу ћи ти да се заштите од различитих 
опасности и активно учествују у друштвеном животу (Мијалковић, 
Поповић-Манчевић, 2018). Сто га у последњих неколико година рас-
те број истраживања у овој области, као и конкретних иницијатива и 
пројеката који су ус мерени ка развијању способности, знања и веш-
тина важних за реа говање у потенцијалним кризним ситуацијама, 
али за и сна ла же ње младих у свакодневном животу.

Структура рада је организована тако да се почиње сажетом по-
јмовном анализом концепта безбедносне културе, затим се зна чај 
безбедносне културе младих шире сагледава кроз својеврсну „безбе-
дносну функцију образовања“ и, на крају, као одраз обра зо в них по-
треба за посебним наставним предметом из области без бе д но сти.

Концепт безбедносне културе – појмовно одређење

Почетна замисао о безбедносној култури везује се за без бе д-
ност и културу заштите на раду, у оквиру ширег спектра орга ни за-
ција, укључујући и оне које обухватају јавну безбедност, без бе д ност 
јавног транспорта, као и нуклеарну индустрију (Стана ре вић, 2012). 
Наиме, термин „безбедносна култура“ први пут је упо тре бљен у 
Извештају Међународне агенције за атомску енергију о ну к леарној 
катастрофи у Чернобиљу, у којем се дефинише као „оп шти концепт 
посвећености и личне одговорности свих који су ук ључени у било 
коју безбедносну активност у нуклеарној еле к тра ни“ (International 
Atomic Energy Agency – IАЕА, 1992: 84). 



Допринос наставних садржаја основног и средњег образовања 
изградњи безбедносне културе младих

166                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

Како се „продубљивало“ и „проширивало“ поље безбе дно сти 
и безбедност постајала све комплекснија, тако је и концепт бе з -
бедносне културе постајао обухватнији. Другим речима, ко н це пт 
се постепено развијао и у другим правцима у односу на прво би т ни 
контекст, те се данас говори и о информационој без бе д но с ној ку-
лтури, саобраћајној, здравственој, итд. У том смислу је фокус на 
препознавању опасности у различитим сферама људског жи во та, 
које нису искључиво у домену традиционалних безбедносних пре-
тњи, већ се односе на читав спектар вредности заједнице које мо гу 
бити угрожене, као и на безбедносну свест грађана о личној и ко-
лективној одговорности за очување тих вредности. 

Према једном од обухватнијих одређења, емпиријске дете р -
минанте безбедносне културе различитих ентитета (појединац, ло-
кална заједница, друштвене групе и читава друштва) чине: 

1) спољни елементи – понашања, акције и интеракције љу ди и 
друштвених група, институција и организација, који ка ра к те ри шу 
ове ентитете у нормалним и кризним ситуацијама;

2) унутрашњи елементи – вредности, које чине спе ци фи ч но 
„језгро“ безбедносне културе; норме, које заједно са вре д но с ти-
ма стварају правила и принципе; ставови који обухватају: а) обим 
знања и начин размишљања о безбедности; б) начин пер це п ци је 
безбедности и реаговања на њен недостатак; ц) очекивану спре-
мност за специфична понашања, акције и сарадњу ентитета у нор-
малним и кризним ситуацијама. Притом су спољни елементи ла ко 
видљиви, док су унутрашњи мање уочљиви и тежи за про у ча вање 
(Cieślarczyk et al., 2014: 48). Дакле, поред ставова, вре дно с ти, нор-
ми и понашања, више аутора као неизоставан елемент бе з бедносне 
културе наводи знања и вештине из области безбе дно с ти (Ziemska, 
1977; Ђорђевић, 1986; Стајић, 2011; Cieślarczyk, Filipek, 2016; Buluc 
et al., 2018). 

Наведено разграничење елемената безбедносне културе ва ж но 
је и у контексту утврђивања начина за формулисање обра зо в них 
садржаја, којима ће се унапређивати безбедносна култура у од носу 
на њене латентне и манифестне елементе. Наиме, мењање ста  вова, 
као унутрашњег елемента, у циљу охрабривања и раз ви ја ња пре-
вентивног понашања и безбедносних пракси код деце, за х тевало би 
преношење вредности и уверења, нпр. конкретним ука зивањем на 
последице одређених чињења или нечињења и вре д ности тих по-
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следица (Ajzen, 2014). Међутим, треба узети у обзир да је то „дужи 
и тежи пут“, односно узети у обзир налазе истра жи ва ња, који по-
казују да је, од четири фактора (понашање, ставови, уве рења и вред-
ности), понашање фактор који је најједноставније ме њати у циљу 
унапређења безбедности (Seaward, 1999). О ва ж но сти промовисања 
и подстицања конкретних модела без бед но с ног понашања говори и 
чињеница да образовни садржаји из обла с ти безбедности у школа-
ма све више укључују и практичне обуке и симулације. Истовреме-
но и поједина истраживања показују да сту денти који су у средњој 
школи имали наставни предмет по с ве ћен темама безбедности више 
вреднују практичну обуку и вежбе, као вид демонстрације стечених 
знања, али и стицања нових ве ш ти на (Drapikowska, 2018).

Дакле, како безбедносна култура као концепт има своју уну-
трашњу и манифестну димензију (коју чине безбедносне пра к се, 
понашања), тако безбедносно образовање, с једне стране, пре д с-
тавља теоријски процес који чине фактори као што су људи (на-
с та вници, ученици), затим циљеви, садржај, принципи, облици и 
ме тоде наставног садржаја, док се, с друге стране, састоји у пра к-
ти чним радњама које унапређују безбедност појединца, утичући и 
на његове ставове, вредности, знања и вештине (Pieczywok, 2018). 

Образовање у функцији безбедности

Безбедносна култура у најширем смислу указује на пове за но ст 
образовања и безбедности. На ову везу најпре упућује однос ко-
н цепта културе и образовања. Било да се овај однос разматра на 
ре лацији „култура у образовању“ или „образовање у култури“, 
оно што прожима ове две сфере јесу чињенице да се и култура и 
об ра зовање неизоставно тичу „значења и вредности“ (Stephens, 
2007: 36), те да се образовање и развој сматрају „културним про-
це сима“ (Hviid, Märtsin, 2019: 9). Тако можемо говорити и о ку л ту-
ралној функцији образовања, у смислу да се образовањем уна пре-
ђује општа култура, као и о томе да специфични културни ко н те-
ксти подстичу и специфично образовање. На линији тог раз ми ш-
љања може се говорити и о културалној перспективи савре ме ног 
промишљања безбедности, где се безбедносна култура може по-
сма трати као „средство“ стицања знања, разумевања и обја ш ња -
вања различитих процеса и појава у области безбедности и пос-
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ту пање сходно стеченим сазнањима. У ужем смислу, настојања да 
се садржаји из области безбедности укључе у образовне програме 
ука зују на важност безбедносне културе у образовном контексту. 

Како подручје студија безбедности у модерним друштвима већ 
у данашњем културном контексту захтева надградњу и обу х ва тнији 
унакрснодисциплинарни и мултидисциплинарни приступ (Ка тић и 
сар., 2012), то је широко образовање професионалних, ци  вилних 
кадрова безбедности, које превазилази традиционалне ку рикулумe, 
као и подизање нивоа безбедносне културе свих гра ђа на, иако спор, 
потенцијално најоптималнији расположиви пут за остваривање 
безбедности у демократским друштвима (Катић, 2018). То се може 
сагледати у аргументацији да виши ниво без бе д  носне културе под-
стиче препознавање изазова који се јављају у ок  ру жењу појединца, 
вешто коришћење прилика и минимизирање ри  зика, могуће адек-
ватне менталне, материјалне и организационе при преме за стварне 
и потенцијалне претње, што омогућава ефи ка сно, ефективно и еко-
номично супротстављање тим претњама (Cieślarczyk et al., 2014: 
26). Тако је сврха безбедносног обра зо ва ња, у најширем смислу, 
развијање појединаца који ће бити спосо б ни да се супротставе раз-
личитим изазовима у окружењу, али и да се критички односе према 
различитим безбедносним појавама и фе но менима на глобалном 
нивоу, који се посредно одражавају на њи хов свакодневни живот. 
Уопште, промене сфери у безбедности, у смислу доминантних ри-
зика и претњи, последично стварају пот ре бу за развојем и јачањем 
специфичних „димензија“ безбедносне ку лтуре. 

Међу таквим променама је свакако континуирани напредак са-
времених технологија, који ће водити све већем убрзавању и ус ло-
жњавању свих аспеката живота, те тако и безбедности и обра зо ва-
ња, што је већ присутно у виду „онлајн образовања“ или „обра зо-
вања на даљину“, које и развој безбедносне културе води у пра в цу 
јачања њеног информатичког аспекта. Другим речима, у да на ш њим 
околностима посебно се наглашава важност тзв. инфор ма ци оне 
безбедносне културе, као и здравствене, еколошке, итд.

Наводећи систем образовања као један од механизама ра з во-
ја и унапређења безбедносне културе, Станаревић истиче да овај 
приступ под ра зу ме ва пре нос и не го ва ње зна ња, спо соб но сти и 
спе ци ја ли зо ва них ве шти на, фор ми ра ње ста во ва, као и про ши ре ње 
хо ри зон та ин ди ви ду ал но сти (Станаревић, 2017: 372). Мијал ко вић 
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такође истиче вишеструки значај образовних програма у кре и рању 
опште и безбедносне културе ученика, који на тај начин уви ђају од-
говорност за сопствену безбедност и безбедност својих вр ш њака, 
а унапређењем безбедносне културе и ученика и за по с ле них уна-
пређује се и безбедност самих школа (2005). У том сми с лу, обра-
зовање у функцији безбедности огледа се не само у обо га ћивању 
наставних садржаја темама из области безбедности, већ и у тен-
денцији да се безбедносна култура утемељи као посебан на  ставни 
предмет, али и као детерминанта свакодневног пона ша ња и опште 
културе савременог човека. 

Образовни садржаји из области безбедности 
– примери Пољске, Мађарске, Аустрије и Црне Горе

Последњих неколико година, све веће академско интере со ва -
ње за питање безбедносног образовања, односно креирања про-
гра ма основног и средњег образовања прилагођених савременим 
то ко вима и изазовима у сфери безбедности, праћено је и ви д љи-
вим променама у системима образовања бројних држава. Дос ту п на 
литература показује да се у иностраним образовним про г ра ми ма 
највише пажње посвећује информационој/дигиталној писме но с-
ти ученика и студената, односно питању развоја едукативних про-
грама посвећених информационој/сајбер безбедности (Che rno va 
et al., 2016; Hentea et al., 2006; Lytvynova et al., 2019). То спада у 
домен информационе безбедносне културе, али постоје и при ме ри 
који укључују шири спектар тема из области безбедности, као што 
су ванредне и кризне ситуације, превенција насиља и нарко ма није, 
еколошка безбедност, итд. 

Искуства из Пољске указују на три значајна модела бе з бе дно-
сног образовања: 1) концепт глобалног образовања,1 који се фо-
кусира на нетрадиционална питања безбедности, као што су нпр. 

1  Споразум о подршци развоју и имплементацији концепта глобалног обра зо ва ња у 
Пољској потписан је 2011. године од представника Министарства спо љ них послова, 
Министарства просвете и групе Заграница, удружења пољских не в  ла  диних организација 
укључених у међународни развој (Zadorożna, 2018: 129), и резултат је раније донете 
Мастрихтске декларације о глобалном образовању (2002). Наиме, та декларација 
је донета са идејама и обавезама које су сажете та ко да се могу директно превести у 
политике на свим нивоима, како би гра ђа ни лакше разумели изазове и начине на које им 
могу изаћи у сусрет зарад одр жи   ве будућности.



Допринос наставних садржаја основног и средњег образовања 
изградњи безбедносне културе младих

170                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

миграције, проблеми развоја и сл., а подразумева активан и од-
говоран однос појединца према свом окружењу; 2) посебан про фил 
у средњим школама, тзв. униформисана одељења, која су за по чела 
најпре одржавањем часова војне наставе, фокусираних на пи тања 
везана за војску, одбрану земље и развој патриотских ста во ва, да би 
од 2017. године садржај наставе у тим одељењима био обо гаћен и 
знањима о раду полиције и ватрогасних служби (Za do ro żna, 2018) и 
3) наставни предмет „Security Education“, који се мо же превести 
као „Образовање за безбедност“, у вишим ра з ре ди ма средње школе 
(Drapikowska, 2018), о чему ће бити више речи у на ре дном делу. 
Према наведеном, може се уочити да су часови во јне наставе више 
окренути традиционалном, државоцентричном сх ва тању безбедно-
сти, док су глобални концепт образовања и по се бан наставни пред-
мет из области безбедности примеренији са в ре меним тумачењима 
и теоријским оријентацијама у студијама бе збедности. Генерално 
се може рећи да се у Пољској велика па ж ња посвећује безбедносној 
култури, безбедносном образовању, ос вешћивању пре свега мла-
дих, али и читавог друштва, у погледу бе збедносних претњи, као и 
промовисању понашања за суочавање са тим претњама. 

У Мађарској су теме из области безбедности импле мен ти ра  не у 
постојеће наставне садржаје, а фокус је на енергетској без бе дности 
и управљању катастрофама, при чему се друга материја до датно и 
теоријски и практично изучава кроз бројне ваннаставне ак тивности 
(Кешетовић, 2021). Базу садржаја из области упра в ља ња катастро-
фама чини Општи национални курикулум, који кроз кљу чне сег-
менте општег односа човека и животне средине пре д с та вља знања 
из области управљања катастрофама (National dire c to rat-general for 
disaster protection, 2012). 

Како би ученици самостално стицали знања у ширем кон те ксту, 
школски систем у Аустрији укључује неколико наставних при нципа, 
који заправо чине шири оквир безбедносног обра зо ва ња: промоција 
здравља, интеркултурално образовање, медијско об ра зовање, поли-
тичко образовање, родно образовање и једна ко ст, сексуално образо-
вање, еколошко образовање, образовање у об ла  сти безбедности на 
путевима, образовање у области економије и по трошње (Austrian 
Federal Ministry of Education, Science and Rese arch, 2021). 

Када је реч о Црној Гори, теме из области безбедности ви ше 
су заступљене кроз неформалне едукативне активности, као што 
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су различити пројекти и семинари, и то са фокусом на са др жа јима 
из области ванредних ситуација, при чему је и сајбер без бе дност 
препозната као важна тема у оквиру образовања (Ке ше то вић, 2021). 

Образовни садржаји из области безбедности 
у Републици Србији

На основу увида у постојеће наставне планове и програме, 
може се рећи да су садржаји из области безбедности у основним 
и сре дњим школама у Србији углавном заступљени у оквиру оба-
ве з ног изборног предмета Грађанско васпитање. Ти садржаји су 
по се бно конкретизовани у гимназијском програму Грађанског вас-
пи тања, будући да укључују теме као што су безбедност младих и 
гло бализација, људска права, грађани и демократија, претње ми-
ру, здрава животна средина. Такође, међу новим изборним про г-
ра мима за гимназије могу се издвојити они чији су садржаји уско 
по везани са темама безбедности: Образовање за одржив развој, 
Са времене технологије, Појединац, група, друштво, Језик, медији 
и комуникација, Основи геополитике (Правилник о плану и про г-
ра  му наставе и учења за гимназије, 2020). На нивоу основног об-
ра  зовања, изборни предмети који индиректно имају везе са те ма ма 
безбедности, јесу Чувари природе, Свакодневни живот у про ш-
лости, Информатика и рачунарство.

Свест академске и стручне јавности у Србији о све већем зна-
чају формалног, али и неформалног образовања у области без бе-
дности младих, рефлектована је и кроз кључне стратешке до ку ме-
нте у области безбедности и образовања. У Стратегији на цио на лне 
безбедности Републике Србије, у оквиру сегмента који се од носи 
на унапређење образовања, научног и технолошког ра з во ја, посеб-
ну пажњу привлачи део у којем се наводи да ће се „ра з ра ди ти и 
применити одговарајући модел оспособљавања стано вни ш тва за 
одбрану и поступање у ванредним ситуацијама“. Истиче се да ће 
се „подстицањем родољубља у образовању становништва, ути цати 
на развој осећаја лојалности и опредељености за за до во ље ње без-
бедносних потреба код грађана Републике Србије“ (СНБ РС, 2019: 
33). Тиме се очигледно настоји указати на важност зна ња, вештина 
и компетенција свих грађана за адекватно суочавање са различитим 
безбедносним претњама.
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У новој Стратегији развоја образовања и васпитања у Ре пу б -
лици Србији до 2030, као једна од активности у оквиру ме  ра које 
ће се предузети ради остварења циљева Стратегије на во ди се „уна-
пређивање знања и вештина ученика и родитеља за уче с т во ва ње у 
превентивним активностима заштите од насиља и дис кри минације, 
очувања менталног здравља и активностима ра з ви ја ња безбеднос-
не културе младих“ (СРОВРС, 2021: 66). Уна пре ђе ње безбедности 
и безбедносне културе младих издвојено је као је дан од основних 
друштвених захтева и у другим темељним до ку ме нтима омладин-
ске и безбедносне политике – Националној стра те гији за младе за 
период од 2015. до 2025. године, Закону о мла ди ма (2011) и Страте-
гији полиције у заједници (2013) (Тадић, 2016). 

Национална стратегија за младе значајну пажњу посвећује пи-
тању безбедности младих, истичући као један од стратешких ци-
љева „унапређење услова за развијање безбедносне културе мла-
дих“ (Национална стратегија за младе, 2015: 8), које би тре ба ло 
реализовати „успостављањем свеобухватног и континуираног об-
ра зовања младих о безбедносним изазовима, ризицима и пре т ња ма, 
каo и безбедном понашању“ (40). Као специфичан проблем у том 
контексту истиче се „селективност постојећих програма и про јеката 
у погледу обухвата безбедносних ризика и претњи ко ји ма су млади 
изложени“ (40), као и „непостојање јасних кри те ри ју ма евалуације 
и мониторинга над њиховим спровођењем“ (38). Ка ко се наглашава 
чињеница да су млади и поред постојећих пре ве нтивних програма 
и даље небезбедни и несигурни, наводи се да је неопходно уважити 
специфичности претњи којима су они изло же ни и вредности које у 
том погледу треба заштитити, а самим тим и начина на који се може 
постићи њихова безбедност (37). 

Стратегија националне безбедности је свакако један од би т них 
показатеља потреба друштва у подручју безбедности. Како та кав 
документ представља својеврсну безбедносну процену из ко је је ви-
дљиво којим ће претњама, по претпоставци, кадрови без бе дности 
морати да се супротставе, репертоар тих претњи такође ин дицира 
образовне потребе (Катић и сар., 2012). Стога би поте н ци јалну им-
плементацију посебног предмета о темама безбедности у образов-
не програме требало да прати усаглашеност Стратегије на ционалне 
безбедности, као једног од изворишта образовних по тре ба у сфери 
безбедности, и Стратегије образовања, која про је к ту је опште обра-
зовне потребе, чиме би се на плану реализације об је динило поди-
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зање нивоа безбедносне културе младих и аде к ва тно припремање 
потенцијалних будућих кадрова безбедности.

Може се закључити да укљученост садржаја из области бе-
з бедности у постојеће наставне предмете у основном и средњем 
об  ра зовању у бројним државама заправо говори о мулти дисци пли -
на рности и интердициплинарности области безбедности, као по-
тенцијалу који омогућава да се теме безбедности лако повезују са 
садржајима из других области. Сасвим извесно, темељно ра зу ме-
вање безбедносних процеса у све неизвеснијем свету, као и дру-
штву, и настојање појединца да се према тим променама од но си ак-
тивно и стваралачки, захтеваће квалитетно образовање, зас но вано 
на мултидисциплинарности, иновативности и отворености за кон-
тинуирано усавршавање. Иако научно истраживање без бе д но сти 
подразумева темељно теоријско заснивање науке о безбе д но  сти, а 
тек потом техничке, процедуралне или технолошке ас пе к те те поја-
ве (Катић и сар., 2012), не треба заборавити да студије бе збедности 
никада не могу бити само интелектуална тежња, јер су оне великим 
делом подстакнуте жељом да се оствари бе з бе д но ст која се тиче 
стварних људи у стварном свету (Williams, 2012). Сто га, синергија 
практичног и теоријског јесте оно што треба да од ликује образо-
вање као пут и средство до безбедности, која пре д ставља основну 
тежњу људског друштва, односно предуслов за ос тваривање свих 
других потреба појединаца и заједница.

Безбедносна култура као одраз образовних потреба 
савременог друштва

Промене у безбедносној стварности, оличене у савременим 
иза зовима, ризицима и претњама, имплицирају и промене у на-
шем односу према њима, те константно расту и мењају се захтеви 
и потребе за новим знањима, вештинама, способностима које ће 
во дити и унапређењу објективног стања безбедности. То пак, не 
зна чи поништавање или занемаривање претходних сазнања и дос-
ти гнућа. Напротив, одржавање безбедности, као научне дис ци п ли-
не, „живом, виталном и развојном“ подразумева да се, не гу бе ћи из 
свести филозофску и историјску идеју o безбедности, сагле да вају 
и проверавају досегнуте спознаје, а истовремено и уса вр ша вају 
начини за разумевање новог и непознатог. Вилијамсовим (Paul D. 
Williams) речима, овај процес подразумева „тумачење про  шлости 
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(посебно шта су различите групе људи мислиле о без бе  дности и 
како су је спроводиле), разумевање садашњости и по ку шај да се 
утиче на будућност“ (Williams, 2012: 0). 

Конкретно, образовне потребе цивилних кадрова безбе дности, 
које треба да опредељују садржај и форме студија без бе д но  сти, у сав-
ременим условима није могуће разумети без поз на ва ња нове безбед-
носне парадигме (Катић и сар., 2012). Већ по ме ну то проширивање 
(војна, политичка, економска, социјетална, еко ло  шка) и продубљи-
вање истраживачког поља безбедности (гло ба л на, регионална, на-
ционална и људска безбедност), најбоље ос ли ка  вају нову парадигму 
безбедности, те и промене образовних по тре ба у области безбедно-
сти и друштву уопште. „Безбедносна фу н  кција“ образовања посебно 
је значајна у периоду адолесценције, бу дући да најраније уоблича-
вање свести о безбедности почиње кроз васпитно-образовни процес, 
и то је период када код деце и мла дих треба остварити најснажнији 
утицај на изградњу кри ти ч ког расуђивања, које ће обликовати даља 
понашања и активности. Та ко почетно образовање, од породице, 
преко предшколског, ос но вног и средњег образовања и опште кул-
туре, поставља базу за оп ште и посредно разумевање безбедности. 
Низ безбедносних проблема који су карактеристични за младу по-
пулацију, попут вршњачког насиља и различитих видова асоцијал-
ног понашања, у спрези са безбедносним ризицима на интернету, 
изнедрили су по тре бу за безбедносном културом као превентивним 
„инстру ме н том“ за обликовање свести о важности безбедности, али 
и о по с ле  дицама сопственог небезбедног понашања. Стога се нуж-
ност уво ђења посебног наставног предмета из области безбедности 
ог ле  да не само у потреби да се разумеју процеси који у без бед но с-
ном смислу обликују друштва и државе, већ и у потреби да млади, на 
бази стечених знања и компетенција, активно утичу на соп с тве ну и 
безбедност окружења чији су део. 

Инострана искуства – Финска, Пољска, Словенија, Русија, 
Аустрија, Немачка

Као резултат препознате важности безбедносне културе у шко-
лској средини, а услед пораста насиља, малтретирања, али и уса-
мљености и беспомоћности међу ученицима, у Финској је 2010. 
године покренут пројекат под називом Мрежа за развој бе з бе-
дносне културе у школама (The Developing Network of Safety Culture 
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in Schools – OPTUKE). Присутно је настојање да се по д р жи развој 
безбедносне културе и у основним школама и на уни ве р   зитетима. 
Иако не постоји засебан наставни предмет посвећен бе  збедносним 
темама, један од циљева је проучавање и развој на с та вних модула 
чији би саставни део били садржаји безбедносне ку  лтуре (OPTUKE, 
2021). На том путу реализовани су значајни про  јекти који се односе 
на Имплементацију безбедносног обра зо ва  ња у програм образовања 
наставника и педагога на универ зи те ти  ма (Teacher Safe), Безбедну 
школу (Safe School), Промоцију без бе  дности у образовању (EduSafe), 
Развој модела евалуације за про  цену мера превенцијe (EVAPREM).2 
Истовремено је и у ака де м  ској литератури присутан став да елемен-
тима безбедносне ку л ту ре не треба да се управља фрагментарно, као 
делом неког за се б ног подручја, већ их треба адекватно интегрисати 
у општу шко л ску културу (Vallinkoski, Koirikivi, 2020).

 Већ помињани предмет из пољског образовног система, „Об   ра-
зовање за безбедност“, спада у опште предмете чији главни ци  љеви 
укључују знања о одбрамбеним структурама државе, при пре  му за 
понашање у ванредним ситуацијама и савладавање при н ци  па прве 
помоћи. Ти циљеви су преточени у специфичне на с та в не садржаје 
који се могу генерализовати на следеће категорије: 1) стру  ктура и 
принципи функционисања система безбедности; 2) во   јни и невојни 
подсистем у систему безбедности; 3) претње то к  ом мира и рата; 
4) прва помоћ у хитним случајевима (Drap iko w s ka, 2018: 110). За 
све наведене области постоје и детаљни еле к тро н  ски приручници,3 
како би се теоријска знања поткрепила ве ш т и на  ма потребним у 
кризним ситуацијама, организују се и спе ци ја ли  зовани кампови за 
обуку током летњих и зимских распуста (111). 

Значајан је и пример Словеније, где је у основне школе 2010. 
године уве ден изборни наставни предмет „Заштита у приро д ним 
и другим несрећама“ (Управа Републике Словеније за ци ви л ну за-
штиту и помоћ у катастрофама, 2009). Између осталог, као садр-
жаји изучавања овог предмета наводе се: идентификовање вр ста, 
узрока и последица катастрофа у непосредном и ширем окру же-
њу, познавање основних спасилачких служби и организација ко је 
су део система заштите од природних и других катастрофа, сти -

2  Више о томе видети на: https://sites.utu.fi/optuke/en/projects/, доступно 22. 5. 2021.
3  Више о томе видети на: https://epodreczniki.pl/a/kiedy-mamy-do-czynienia-z-sytuacja 

kryzysowa/DD6FUKyWE, доступно 22. 5. 2021.
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цање искустава и развијање вештина и способности за од го ва ра -
јући одговор током и након катастрофа, развијање вредности со-
лидарности и волонтирања, учење о основама евакуације у слу ча ју 
катастрофе, развијање плана евакуације и тестирање.4 

У Русији још од 1991. године у основним и средњим шко ла-
ма постоји обавезни предмет „Основе безбедног живљења“ (Ос-
но вы безопасности жизнедеятельности). Предмет је замишљен 
та ко да омогући развијање основног нивоа безбедносне културе, 
тј. да оспособи ученике за препознавање претњи, избегавање опа-
с ности, неутрализацију конфликтних ситуација, решавање сло же-
них друштвених питања и правилно понашање у ванредним си туа -
цијама. Садржај програма обухвата три кључне тематске обла сти: 
личнa безбедност и очување здравља; систем јавне без бе дно сти; 
темељи државне одбране и војне дужности (Институт ра зви тия об-
разования Омской области – ИРООО, 2018). Поред тога, зна чајни 
су и пројекти и програми у области безбедности младих, као што 
су „Школа безбедности“, „Школа Стоп претњи“, „По к рет руских 
школараца“ (Радојевић, 2021: 103–104).

Решења примењена у Аустрији и Немачкој врло су слична. У 
обе земље су теме из области безбедности присутне кроз по с то је-
ће формалне наставне садржаје, а у већој мери се изучавају пу тем 
неформалних облика едукације, уз тенденцију да се најва ж ни ји са-
држаји, као што су саобраћајна безбедносна култура, преве н ци ја 
насиља у школама и злоупотреба психоактивних супстанци, као и 
безбедно коришћење медијских садржаја, успоставе као оба ве зни 
наставни садржаји на целој територији обе државе и на свим ниво-
има школског образовања (Кековић, 2021).

Искуства Републике Србије

Док је општи део безбедносног образовања на примеру Ср би-
је сагледан кроз актуелне наставне планове и програме и кљу ч на 
стратешка опредељења у области безбедности и образовања, ов де 
ће фокус бити на пројектима и иницијативама, који су одраз на-
стојања да се у основне и средње школе уведе јединствени пре д мет 
посвећен безбедности.

4 Више видети на: https://www.os-volicina.si/kon_sola.php, доступно 22. 5. 2021.



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    177

Досадашње активности на том пољу могу се посматрати као 
својеврстан процес припреме, еволуције и уобличавања тео ри ј-
ских и практичних решења. Најпре, треба истаћи да је концепт бе-
з бедносне културе код нас теоријски актуелизован и афирмисан из-
давањем монографије Безбедносна култура (Стајић, Ми јал ко вић, 
Станаревић, 2005). Наведена монографија је подстакла по к ре  тање 
пилот-пројекта Министарства просвете под називом „Уче њем до 
безбедности“, у оквиру којег је током школске 2005/2006. го  дине 
у двадесет средњих школа уведен факултативни предмет „Бе  з-
бедносна култура“ (Стајић, Станаревић, 2011). Пројекат је ре зу -
лтирао објављивањем књиге Безбедносна култура младих – ка ко 
живети безбедно (Стајић, Мијалковић и Станаревић, 2006), ко ја је 
требало да послужи као уџбеник за ученике који слушају по ме  нути 
предмет. Даљи ток активности обухватио је и програм „Шко  лски 
полицајац“5, затим укључивање и реализацију одре ђе них садржаја 
из области безбедности и одбране у наставни про г рам четвртог раз-
реда средњих школа током 2019. године,6 као и ја вно заговарање, 
пројекте, активности и сарадњу државних и ака де мских институ-
ција и невладиних организација. 

На крају, могу се издвојити и пројекат Београдског центра за 
безбедносну политику (БЦБП) и истраживача Факултета без бе д но-
сти у области безбедности младих7, пројекат „Безбедно дети њ с тво 
– развој безбедносне културе младих“8 у реализацији Мини с та р-
ства унутрашњих послова и Министарства просвете, као и ок ру гли 

5  Програм је уведен 2002. године, а поред примарног циља подизања нивоа без бе  дности 
у школама, на секундарном плану има за циљ подизање нивоа и ква ли  тета безбедносне 
културе у школама и заједници, а на терцијарном изградњу и дефинисање комплетне 
безбедносне платформе за побољшање укупне без бе д  носне ситуације у школама и 
заједници (Спасић, Кекић, 2012). 

6  Може се рећи да ова активност такође представља пилот-пројекат, покренут на иниција-
тиву Министарства одбране, на основу Закона о војној радној и ма те  ријалној обавези 
(Министарство одбране РС, 2019), а као својеврстан вид ожи  вљавања некадашњих без-
бедносних образовних садржаја (ОНО и ДСЗ). 

7  Пројекат је реализован 2009. године, а циљ је било идентификовање највећих бе -
збедносних изазова, ризика и претњи који погађају популацију младих у Ср би  ји, као 
и развијање безбедносне културе младих. Пројекат је укључио анке ти  рање младих, 
израду Појмовника безбедносне културе младих и његову дис три  буцију и презентацију 
канцеларијама за младе и средњим школама широм Ср  бије (БЦБП, 2009).

8  Пројекат је спроведен током 2010. године, с циљем да се унапреди ниво бе з бе дности учени-
ка и школа и омогући одржив модел информисања ученика о без бедносној култури. Више 
о овом пројекту и о другим превентивним ак ци ја ма у реализацији МУП-а, видети на: http://
arhiva.mup.gov.rs/cms_lat/decaipolicija.nsf/index.html?OpenFrameSet&Frame=Centar&Src=%2F-
cms_lat%2Fdecaipolicija.nsf%2Fprojekat_bezbedno_detinjstvo%3FOpenPage%26AutoFramed.
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столови Факултета безбедности током 2019. године пос ве ће ни им-
плементацији безбедносне културе у образовне програме. Уо пште, 
приметно је да Факултет безбедности, као релевантна ака демска 
институција, има значајну улогу у промоцији без бе д но с не културе 
на општем нивоу и у контексту образовања, те се ме ђу најновијим 
активностима може истаћи и зборник радова под на зивом Обра-
зовање за безбедност у систему основног и средњег об ра зовања: 
упоредни преглед, који је настао као резултат анализе стра них ис-
кустава у овој области, а укључује и предлоге изборних пре дмета 
за изучавање садржаја из области безбедности у Репу б ли ци Србији 
(Станаревић, Роквић, 2021). 

Извесно је да се све поступне активности одвијају на ос но ву 
континуираног праћења усаглашености образовних програма са 
потребама друштва и променама у сфери безбедности и ева лу а ци-
је ефеката реализованих пројеката, укључујући и истраживања ко-
ја пружају увид у стање о овој проблематици. Тако су резултати 
ис траживања о стању националне безбедносне културе код сре д-
њо школаца у Србији, показали да млади средњошколског узраста 
сма трају наркоманију и корупцију за највеће претње безбедности, 
а субјекти који према њиховим ставовима имају најзначајнију уло-
гу на плану превенције угрожавања јесу полиција, службе бе з бе -
дности и приватно обезбеђење (Бодин и сар., 2019). Значајан се г -
мент безбедносне културе јесте и еколошко образовање, а тиме и 
про еколошко понашање. У том контексту, истраживање фактора 
ути цаја на знање и перцепцију средњошколаца у Београду о при-
ро дним катастрофама изазваним клизиштима показало је да су 
зна чајни фактори, између осталог, успех у школи, знање о при ро-
д ним катастрофама стечено у школи и породици, као и познавање 
бе збедносне процедуре реаговања. Уопштено, ниво знања о при-
ро дним катастрофа оцењен је као низак, те се наглашава да би до-
би јени резултати могли послужити приликом креирања обра зо в-
них програма и у циљу унапређења безбедносне културе ученика 
(Цве тковић, 2015). С друге стране, истраживање о ставовима уче-
ни ка средњих школа у Србији о увођењу безбедносне културе као 
на ставног предмета у образовни програм показује да највећи део 
уче ника није сигуран у погледу увођења предмета (47,8%). За ње-
го во увођење било је 26,2%, а против тога 24,7% (Цветковић, Фи-
ли  повић, 2018).
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Такође, треба имати у виду да школа, као један од пре су д них 
медијума социјализације, не само што одсликава актуелне при  лике 
социјалних, економских, еколошких, политичких, демо г ра  фских и 
осталих токова у савременом друштву, већ готово ди ре ктно утиче и 
на околности у којима ће данашње школске ге не ра ције бити креато-
ри друштвене атмосфере на макронивоу (Ђу рић и сар., 2012). Сто-
га би се могло очекивати да подизање нивоа бе з бедносне културе 
ученика, кроз обогаћивање наставних сад р жа ја у вези са безбедно-
шћу, допринесе развоју генерација ори је н ти саних ка вредностима 
демократског и безбедносно освешћеног дру штва. С обзиром да је 
овај процес у Србији још увек току, пре т поставка је да ће даљи 
напори водити проналажењу најбољих ре ше ња за имплементацију 
јединственог предмета из области без бе д ности у образовне програ-
ме основног и средњег образовања, што је дугорочан и стратешки 
важан циљ у образовању, а уједно и про јекат од друштвеног и на-
ционалног значаја. 

Закључак

Сложеност и динамичност области безбедности конста н т но 
постављају нове захтеве за прилагођавање доминантним прет ња-
ма и ризицима, како држава и друштава тако и појединаца, и то 
кроз нове оквире промишљања и практиковања безбедности. Тако 
се безбедносна култура, као теоријски конструкт и потенцијално 
нов наставни предмет у образовним програмима, развија и уобли-
ча  ва управо под утицајем промена и процеса у сфери безбедности. 
О значају безбедносне културе у образовном контексту и важ но сти 
безбедности младих уопште говори и тенденција укључивања све 
више садржаја из области безбедности у образовне системе зе ма-
ља широм света. Анализа различитих пракси и искустава у од ре-
ђеном броју држава показала је да, осим Пољске, у којој постоји 
на ставни предмет „Образовање за безбедност“, Словеније са из-
бор ним предметом „Заштита у природним и другим несрећама“ и 
Ру сије са обавезним предметом „Основе безбедног живљења“, ана-
лизиране државе у својим образовним системима немају на с та в-
ни предмет који целовито обухвата најзначајније теме из области 
бе збедности, али је евидентно да се и кроз друге форме наставе ти 
садржаји обрађују и приближавају потребама младих. Када је реч 
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о Републици Србији, на основу сумирања остварених постигнућа 
у области безбедносног образовања, релевантних предлога ака де-
м  ске заједнице, као и анализе страних искустава, могуће је изве с-
ти закључак о потенцијалним начинима унапређења безбедносне 
ку лтуре младих путем формалног образовања. Најпре, позитивна 
ис  куства у вези са увођењем предмета „Безбедносна култура“ у 
на  ставу 2005. године, као и ставови појединих аутора (Ивановић, 
2011; Илић, 2021), указују на важност постојања посебног пре д ме-
та посвећеног темама из области безбедности, управо под називом 
„Бе збедносна култура“. Узимајући у обзир потребе и узраст уче-
ни ка, као адекватна се намеће опција да предмет „Безбедносна ку-
л тура“, као изборни, буде уведен у средње школе, док би се у ос-
но вним школама теме из области безбедности изучавале у оквиру 
по стојећих наставних садржаја. Сходно искуствима из до са да ш-
њих истраживања и пројеката, као и захтевима које намеће са вре-
ме на безбедносна стварност, као неке од области које би требало 
да се изучавају у оквиру предмета „Безбедносна култура“, могу се 
на вести: питања вршњачког насиља, малолетничке дели н к ве н ци-
је, девијантног понашања, питања људских права и толеранције, 
бе збедности у саобраћају, безбедности на интернету и ин фор ма-
ти чке писмености, заштите животне средине, здравствене без бе-
д но сти, итд. Наравно, док би средњошколски ниво подразумевао 
про дубљено, интерактивно бављење овим темама, ниво основног 
об ра зовања би захтевао примеренији приступ, усмерен ка сти ца-
њу базичних знања и вештина из наведених области. Напослетку, 
пре тпоставља се да би подизање нивоа безбедносне културе уче ни-
ка, увођењем и константним иновирањем садржаја из области бе-
з бедности у образовне програме, могло да допринесе не само уна-
пређењу њихове објективне безбедности, већ и изградњи њи хо вих 
личности, кроз развој безбедносне свести и критичког миш ље ња и 
подстицање одређених модела понашања.

Литература

1. Ajzen, I. (2014). The theory of planned behaviour is alive and well, 
and not ready to retire: A commentary on Sniehotta, Presseau, and 
Araújo-Soares. Health Psychology Review (7199), 1–7.

2. Аustrian Federal Ministry of Education, Science and Research. 



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    181

(2021). Teaching principles. https: //www.bmbwf.gv.at/en/Topics/
school/ev_sl/tp.html. Приступљено 22. маја, 2021.

3. Buluc, R., Lungu, C., Deac, I. (2018, May). Perceptions On Security 
Culture. Paper presented at the 7th International Conference on 
Redefining Community in Intercultural Context, RCIC-Nation 
Branding, Identity and Security. Bucharest: Editura Acad Fortelor 
Aeriene Henri Coanda, pp. 149–156.

4. Chernova, E., Bobrova, I., Movchan, I., Trofimov, E., Zerkina, N., 
Chusavitina, G. (2016). Teachers Training for Prevention of Pupils 
Deviant Behaviour in ICT. In: Information Technologies in Science, 
Management, Social Sphere and Medicine (pp. 294–297). Paris: 
Atlantis Press. Преузето 27. априла, 2020. са: file: ///C: /Users/
OsobaX/Downloads/25856093.pdf

5. Cieślarczyk, M., Filipek, A. (2016). Methodological foundations of 
the security culture study on the example of the crisis management 
system. Security Culture (3–4), 15–25.

6. Cieślarczyk, M., Filipek, A., Świderski, A., Wazniewska, J. 
(2014). Istota kultury bezpieczeństwa i jej znaczenie dla człowieka i 
grup społecznych. Преузето 21. маја, 2021. са: https: //core.ac.uk/
download/pdf/322887129.pdf. 

7. Drabik, K. (2018). The subjective dimension of Security Education. 
Security and Defence Quarterly, 21(4), 24–37.

8. Drapikowska, B. (2018). Students’ opinions about the subject of 
security education in upper secondary schools. Security and Defence 
Quarterly, 21(4), 108–123.

9. Guerra, N. G., Williams, K. R., Sadek, S. (2011). Understanding 
bullying and victimization during childhood and adolescence: A 
mixed methods study. Child development, 82(1), 295–310. 

10. Hentea, M., Dhillon, H. S., Dhillon, M. (2006). Towards changes in 
information security education. Journal of Information Technology 
Education, 5(1), 221–233. 

11. Hviid, P., Märtsin, M. (eds). (2019). Culture in education and 
education in culture: Tensioned dialogues and creative constructions. 
Cham: Springer.

12. International Atomic Energy Agency (IАЕА). (1992). Safety Report, 
Safety Series No. 75-INSAG-7. Vienna: IAEA. Преузето 20. маја, 
2021. са: https: //www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/
Pub913e_web.pdf. 



Допринос наставних садржаја основног и средњег образовања 
изградњи безбедносне културе младих

182                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

13. Low, S., Van Ryzin, M. (2014). The moderating effects of school 
climate on bullying prevention efforts. School psychology quarterly, 
29(3), 306–319. 

14. Lytvynova, S. H., Burov, O. Y., Slobodyanyk, O. V. (2019). The 
technique to evaluate pupils’ intellectual and personal important 
qualities for ICT competences. In: Proceedings of the 15th 
International Conference on ICT in Education, Research and 
Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge 
Transfer (pp. 170–177). Преузето 27. априла, 2020. са: http: //ceur-
ws.org/Vol-2393/paper_382.pdf.

15. National directorat—general for disaster protection. (2012). https: 
//katasztrofavedelem.hu/33290/katasztrofavedelmi-ismeretek-a-
nemzeti-alaptantervben. Приступљено 21. маја 2021.

16. Pieczywok, A. (2018). Security education in dangerous times. 
Security and Defence Quarterly, 21(4), 7–22. 

17. Seaward, B. L. (1999). Managing stress: Principles and strategies 
for health and wellbeing. Sudbury, MA: Jones and Bartlett.

18. Stephens, D. (2007). Culture in education and development: 
Principles, practice and policy. UK: Symposium Books. 

19. Vallinkoski, K. K., Koirikivi, P. M. (2020). Enhancing Finnish basic 
education schools’ safety culture through comprehensive safety 
and security management. Nordic journal of studies in educational 
policy, 6(2), 103–115.

20. Williams, P. D. (2012). Security Studies: an introduction. London: 
Routledge. 

21. Zadorożna, M. (2018). Types of security education in Poland. 
Selceted examples. Security and Defence Quarterly, 21(4), 124–136.

22. Ziemska, M. (1977). Family and personality. Warsaw: Państwowe 
Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

23. Београдски центар за безбедносну политику – БЦБП. (2009). 
Истраживање и подизање нивоа безбедносне културе младих. 
http: // www.bezbednost.org / Svi-projekti / 700 / Istrazivanje-i-
podizanje-nivoabezbednosne.shtml Приступљено 15. априла, 2020.

24. Бодин, М., Радојевић, К. и Кесић, Д. (2019). Стање националне 
без бе д но сне културе младих у Србији. Социолошки преглед, 
53(2), 627–647.

25. Ђорђевић, О. (1986). Лексикон безбедности. Београд: 
Партизанска књига.



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    183

26. Ђурић, С., Поповић-Ћитић, Б. и Марковић, М. (2012). Позитивна 
школска клима као кључни социјално-психолошки аспект 
безбедности образовно-васпитних установа. У Б. Поповић-
Ћитић, С. Ђурић и Ж. Кешетовић (ур.), Безбедносни ризици 
у образовно-васпитним установама (стр. 73–88). Београд: 
Факултет безбедности. 

27. Ивановић, Ч. (2011). Безбедносном културом ка безбедној 
школи – истраживање. У Међународни симпозијум Технологија 
информатика и образовање за друштво учења и знања (стр. 1–12). 
Чачак: Технички факултет. Преузето 18. априла, 2020. са: http: //
www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio6/radovi/3)%20Nastavnici%20
i%20skola%20u%20informaciono-tehnoloskom%20okruzenju/
PDF/316%20Cedomir%20Ivanovic.pdf

28. Институт развития образования Омской области (ИРООО). 
(2018). Преузето 30. маја, 2021. са: http:  // irooo.ru / images /
files / rymo / 29_12_2018_%D0% 9A%D0%BE% D0%BD% 
D1%86_%D0% 9E%D0%91%D0%96.pdf. 

29. Катић, Љ. (2018). Образовањем до безбедности – 
професиоонално припремање кадрова безбедности. Београд: 
Факултет безбедности.

30. Катић, Љ., Бралић, Ж. и Станаревић, С. (2012). Образовне 
потребе и стра тегије развоја студија безбедности. Андрагошке 
студије, 13(2), 143–160. 

31. Кекић, Д. (2004). Култура безбедности у савременим схватањима 
безбедности. Међународни проблеми, 56(2–3), 1–22. 

32. Кековић, З. (2021). Образовање за безбедност и безбедносна 
култура у Ребулици Немачкој и Републици Аустрији. У С. 
Станаревић и В. Роквић (ур.), Образовање за безбедност у 
систему основног и средњег образовања (стр. 77–97). Београд: 
Факултет безбедности.

33. Кешетовић, Ж. (2021). Образовање за безбедност у школским 
про гра ми ма у образовним системима земаља насталих распадом 
СФРЈ – пре ду ниверзитетски ниво. У С. Станаревић и В. Роквић 
(ур.), Образовање за безбедност у систему основног и средњег 
образовања (стр. 204–220). Београд: Факултет безбедности.

34. Кешетовић, Ж. (2021). Образовање и обука за безбедност у 
школским програмима Мађарске – предуниверзитетски ниво. У 
С. Станаревић и В. Роквић (ур.), Образовање за безбедност у 



Допринос наставних садржаја основног и средњег образовања 
изградњи безбедносне културе младих

184                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

систему основног и средњег образовања (стр. 60–76). Београд: 
Факултет безбедности.

35. Мијалковић, С. (2005). Актуелни проблеми безбедности у 
школи. Безбедност, 47(5), 800–820.

36. Мијалковић, С. и Поповић-Манчевић, М. (2018). Теорија 
безбедносне ку  лтуре. У С. Мијалковић и М. Поповић-
Манчевић (ур.), Увод у сту ди је безбедности: методолошко-
истраживачке и теоријске основе без бе  дности (стр. 57–66). 
Београд: Криминалистичко-полицијска ака де ми ја.

37. Милановић, З., Радовановић, Р. (2015). Информационо-
безбедносна ку л тура – императив савременог друштва. Наука, 
безбедност, полиција, 20(3), 45–65. 

38. Министарство одбране Републике Србије. (2019). Одбрана 
и без бе д но ст поново у средњој школи, 26 фебруар 2019. 
Приступљено 21. маја 2021. http: //www.mod.gov.rs/lat/13671/
odbrana-i-bezbednost-ponovo-u-srednjoj-skoli-13671. 

39.  Национална стратегија за младе за период од 2015. до 
2025. године. (2015). „Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 22/2015. Преузето 21. маја 2021. са: http: //www.pravno-
informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/
strategija/2015/22/1/reg 

40. Предлог Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици 
Ср би ји до 2030. године. (2021). Преузето 30. маја, 2021. са: http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/1-SROVRS-2030_
MASTER_0402_V1.pdf. 

41. Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназије. 
(2020). „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
4/2020. https: //zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/pravilnik-
gimnazija.pdf. Приступљено 30. маја, 2021.

42. Радојевић, К. (2021). Образовни и васпитни садржаји који се баве 
те мом безбедности у Руској Федерацији. У С. Станаревић и В. 
Роквић (ур.), Образовање за безбедност у систему основног и 
средњег обра зо ва ња (стр. 98–110). Београд: Факултет безбедности.

43. Спасић, Д., Кекић, Д. (2012). Безбедност у школама и ангажовање 
шко л ских полицајаца. У Б. Кордић, А. Ковачевић и Б. Бановић 
(ур.), Реа го ва ње на безбедносне ризике у образовно-васпитним 
установама (стр. 181–196). Београд: Факултет безбедности. 



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    185

44. Стајић, Љ. (2011). Основи система безбедности. Нови Сад: 
Правни факултет.

45. Стајић, Љ., Станаревић, С. (2011). Модели остваривања 
безбедности у шко лама у Републици Србији. Зборник радова 
Правног факултета у Новом Саду, 2011(1), 127–140.

46. Стајић, Љ., Станаревић, С. (2012). Одговор цивилног друштва 
на без бе д носне ризике у школи. У Б. Кордић, А. Ковачевић и 
Б. Бановић (ур.), Реа говање на безбедносне ризике у образовно-
васпитним установама (стр. 153–166). Београд: Факултет 
безбедности.

47. Стајић, Љ., Мијалковић, С. и Станаревић, С. (2005). Безбедносна 
ку л ту ра.  Београд: Драганић.

48. Стајић, Љ. Мијалковић, С. и Станаревић, С. (2006). Безбедносна 
кул ту ра младих – како живети безбедно. Београд: Драганић.

49. Станаревић, С. (2012). Концепт безбедносне културе и 
претпоставке ње говог развоја. Докторска дисертација. Београд: 
Факултет безбе дно сти. 

50. Станаревић, С. (2017). Механизми или начини развијања и 
унапређења бе збедносне културе. Зборника радова Правног 
факултета у Новом саду, 2017(2), 369–385.

51. Станаревић, С., Роквић, В. (ур.) (2021). Образовање за 
безбедност у си с тему основног и средњег образовања. Београд: 
Факултет безбе д ности.

52.  Стратегија националне безбеднсоти Републике Србије (2019). 
„Слу ж бе ни гласник Републике Србије“, бр. 94/19. https: //
www.pravno-info r ma cionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/
skupstina/strategija/2019/94/2. Приступљено 30. маја, 2021. 

53. Тадић, М. (2016). Смернице за укључивање безбедности у 
локалне акционе планове за младе. Београд: Кровна оргнизација 
младих Србије. Преузето 26. априла, 2020. са: http: //media.crps.
org.rs/2016/04/Smernice-za-uklju%C4%8Divanje-bezbednosti-u-
LAPZM.pdf.

54. Управа Републике Словеније за цивилну заштиту и помоћ у 
ката стро фа ма. (2009). Изборни предмет Заштита од природних 
и других несрећа. Преузето 21. маја 2021. са: https: //www.gov.
si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/
izbirni/1-letni/Varstvo_pred_naravnimi_nesrecami.pdf. 



Допринос наставних садржаја основног и средњег образовања 
изградњи безбедносне културе младих

186                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

55. Цветковић, М. В. (2015). Фактора утицаја на знање и перцепцију 
уче ни ка средњих школа у Београду о природним катастрофама 
изазваним кли зиштима. Безбедност, 57 (1), 32–50.

56. Цветковић, В., Филиповић, М. (2018). Испитивање ставова 
ученика о увођењу наставног предмета безбедносна култура у 
средњим школама. Култура полиса, 15(35), 277–286.

The Contribution of the Teaching Contents of Primary 
and Secondary Education to the Development of the 

Security Culture of Young People

Abstract: The paper considers teaching contents in comparative 
systems of primary and secondary education, which are important for 
the development of security culture of young people and based on the 
expanded security agenda and new educational needs in that context. 
Methodologically, the paper is based on a review of the existing lit-
erature and the analysis of certain strategic documents in the field of 
education and security. Special focus was placed on the practice in the 
Republic of Serbia and previous activities in this field. The initial aim 
was to gain insight into certain foreign experiences and experiences of 
the Republic of Serbia, regarding the representation of security contents 
in primary and secondary education, and - on the basis of this - to try to 
consider the development of security culture in the educational context. 
It was found that among the analyzed countries Poland, Slovenia and 
Russia have a special subject dedicated to security topics within their 
education systems and it is noticeable that there is such an effort in oth-
er countries, but for now, security contents are mostly implemented in 
the existing subjects. Regarding the Republic of Serbia, it is concluded, 
that the potential introduction of a special subject dedicated to security 
topics in secondary schools and the enrichment of existing subjects with 
the security content in primary schools, may result in the improvement 
of general security of the youth. 

Keywords: security culture, education system, security education, 
educational needs, prevention 
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Значај информационо-комуникационих технологија 
на повећање безбедности саобраћаја на путевима 

из угла полиције у Ваљеву

Апстракт: Саобраћај jе један од предуслова општег друштве-
ног развоја, али истовремено и глобални проблем са бројним нега-
тивним последицама, од којих је најдрастичнија губитак људских 
живота. У циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима, 
полиција се широм света, па и у Србији, перманентно труди да 
искористи све напредније технологије, које имају широку примену 
у побољшању безбедности уопште. У раду смо представили развој 
примене појединих техничких средстава у оквиру МУП-а Србије, 
значајних за безбедност саобраћаја у Србији, и указали на важ-
ност јединственог информационог система и аутоматског препо-
знавања регистарских таблица. Циљ аутора је било утврђивање 
како се конкретне мере (камере) рефлектују на рад полиције, да 
ли се након њих повећао број регистрованих прекршаја, односно 
како се оне рефлектују на рад Прекршајног суда у Ваљеву у погледу 
броја осуђујућих пресуда и конкретних санкција. На примеру гра-
да Ваљева, помоћу званичних података за период од десет година, 
анализиран је значај примене информационо-комуникационих тех-
нологија (ИКТ) за откривање два врло честа прекршаја у градском 

 * btesic@singidunum.ac.rs
** dr.gaga.obrad@gmail.com



Значај информационо-комуникационих технологија на повећање безбедности саобраћаја 
на путевима из угла полиције у Ваљеву

188                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 3/2021

саобраћају и њихово санкционисање од стране надлежног прекр-
шајног суда. Разлика између броја откривених и санкционисаних 
прекршаја у периоду пре почетка употребе ИКТ и после тога, го-
вори више него јасно о значају што шире примене ових средстава 
(не само у насељима него и ван њих) ради повећања безбедности 
саобраћаја на путевима у Ваљеву, и безбедности уопште. Примена 
ИКТ из овог истраживања на исти начин може бити корисна и за 
друге градове у Србији.

Кључне речи: полиција, безбедност саобраћаја, информацио-
но-комуникационе технологије.

Увод

Страдање у саобраћају је глобални проблем савременог чове-
ка. Саобраћај је предуслов укупног друштвеног развоја, а на дана-
шњем нивоу техничко-технолошког развоја има бројне негативне 
ефекте, међу којима се истичу: смртне последице и повређивање, 
материјална штета, загађивање животне средине буком и издувним 
гасовима, болести у вези са смањивањем физичке активности, ис-
црпљивање природних и других ресурса, итд. И материјалне и не-
материјалне последице тих негативних ефеката су огромне. Оне 
изазивају патњу и социјалне, хумане и економске проблеме за све 
учеснике саобраћајних незгода – породице остају без храниоца, ро-
дитеља, деце итд.

Највећи број саобраћајних незгода у свету и у Србији догађа се у 
друмском саобраћају – на путевима. Саобраћајне незгоде са смртном 
последицом у току 1990. године биле су на деветом месту на светској 
ранг листи узрочника смрти, са проценом да ће се до 2020. године по-
пети на треће место3, иза клиничке депресије и болести срца. Према 
Светској здравственој организацији, у саобраћајним незгодама сваке 
године погине 1,2 милиона људи (сваких 25 секунди погине једна 
особа), а 30–50 милиона буде повређено. Повреде у саобраћајним 
незгодама први су узрок смрти младих узраста 15–29 година4. Због 
тога је неопходно обезбедити да се даљи развој саобраћаја, посебно 

3  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: World disastes 
Report 1998, Ohford Universitu Press Inc., New York, 1998. 

4  https://www. abs. gov. rs/%D1%81%D1%80/o-nama/medjunarodna-saradnja-i-eu-
integracije/erasmus-trafsaf, доступно 7. 7. 2020.



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

БЕЗБЕДНОСТ 3/2021                                                                                                                                    189

у градовима, планира са свешћу о негативним ефектима саобраћаја. 
Најразвијеније земље су доказале да је могуће стратешко управљање 
безбедношћу саобраћаја, тј. смањивање негативних последица са-
обраћаја, уз неометани развој друштва и економије. 

Проверена искуства земаља које су у области безбедности са-
обраћаја оствариле добре резултате указују да су у смањивању 
броја саобраћајних незгода и њихових последица најуспешније 
биле средине које су доследно спроводиле принципе стратешког 
управљања. То подразумева квалитетно праћење постојећег стања, 
дефинисање жељеног стања и координисано спровођење добро 
смишљених управљачких мера у циљу приближавања постојећег 
стања жељеном стању (Липовац еt al., 2010:15). 

Страдање на путевима широм света препознатo jе као глобални 
проблем и од стране Уједињених нација. Како би се најбољa праксa 
развијених земаља у погледу повећања безбедности саобраћаја на 
путевима проширила на остатак света, а посебно на неразвијене 
земље и земље у развоју, Генерална скупштина УН је 2010. године 
усвојила Глобални план за деценију акције за безбедност саобраћаја 
2011–2020. Република Србија је, у складу са најбољим искуствима 
унапређења безбедности саобраћаја, преузела ову активност и у 
наведеном периоду активно радила на повећању безбедности са-
обраћаја на путевима. 

Србија и Ваљево – стање безбедности саобраћаја на путевима 
и казнена дела из ове области 

У првој деценији 21. века у Републици Србији је у саобраћајним 
незгодама (СН) живот изгубила 9.031 особа, а повређено је 188.767. 
Годишње се у просеку догађало више од 60.000 саобраћајних нез-
года, у којима је 800 особа изгубило живот. Највише страдалих је 
старости од 18 до 25 година, док су деца најрањивија категорија 
и представљају 10% свих страдалих учесника у саобраћају. Током 
2015. године усвојена је и Стратегија безбедности саобраћаја на пу-
тевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године. 

Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја (АБС) у пе-
риоду од 2014. до 2018. године у саобраћајним незгодама у Републици 
Србији смртно је страдало 2.867 особа, тешке телесне повреде задо-
било је 16.926 особа, а лаке телесне повреде 83.143 особе (Табела 1).
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Табела 1. Подаци Агенције за безбедност саобраћаја: основни показатељи 
стања безбедности саобраћаја у Републици Србији, период 2014–2018.

Година
СН СН СН СН Укупно ПОГ

TTП ЛТП ПОВ
Укупно

ПОГ ПОВ НАСТ MШ СН  НАСТ

2014. 476 12.568 13.044 21.969 35.013 536 3.275 14.720 17.995 18.531

2015. 548 13.108 13.656 20.515 34.171 599 3.448 15.902 19.350 19.949

2016. 551 13.846 14.397 21.570 35.967 607 3.362 17.277 20.639 21.246

2017. 525 14.231 14.756 21.721 36.477 579 3.504 17.773 21.277 21.856

2018. 489 13.734 14.223 21.592 35.815 546 3.338 17.479 20.817 21.363

Укупно 2.589 67.479 70.068 107.359 177.427 2.867 16.926 83.143 100.069 102.936

Град Ваљево припада Колубарском округу. Укупна дужина пут-
не мреже на територији Ваљева је 544,9 км. На територији града, 
према попису из 2011. године, живи 90.312 становника. 

Подаци АБС показују да се на подручју града Ваљева од 2001. 
до 2013. године догодило 10.686 саобраћајних незгода, од којих је 
117 са погинулим лицима, а 2.973 са повређеним лицима. У Ваљеву 
је у тим саобраћајним незгодама погинуло 127 особа, док је теже 
и лакше повређено 4.087. У последњем званично објављеном по-
датку АБС за град Ваљево (Извештај о основним показатељима 
стања безбедности саобраћаја у периоду 2014. до 2018. године – 
Град Ваљево) наводе се најважније чињенице о стању безбедно-
сти саобраћаја на његовој територији. У датом периоду догодила 
се укупно 2.221 саобраћајна незгода, од чега 908 са настрадалим 
лицима. У саобраћајним незгодама погинуле су 43 особе, а теже 
или лакше су повређене 1.172. Није успостављен опадајући тренд 
броја погинулих и повређених.

После саобраћајних незгода следе различити казнени поступци 
(кривични, прекршајни, а понекад и поступци за привредне пре-
ступе). Када се казнени поступци окончају, поступци у вези са са-
обраћајним незгодама се не завршавају. Напротив, следе поступци 
накнаде штете пред надлежним судовима. Од свих посебних слу-
чајева одговорности, у судским поступцима је најзаступљенија од-
говорност за штету проузроковану моторним возилима у покрету. 
Крајња последица свих саобраћајних незгода, после различитих 
судских поступака, јесте исплата накнаде штете од стране поје-
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диних осигуравајућих друштава. Трошкови саобраћајних незгода 
мере се у милијардама америчких долара. 

С обзиром да су предмет овог рада поједини прекршаји, неоп-
ходно је указати на врсте прекршајних санкција и заштитних мера 
које су прописане у осуђујућим пресудама донетим на основу Зако-
на о прекршајима (ЗОП)5. Одредбама тог закона прописане су пре-
кршајне санкције које се, у случају доношења осуђујуће пресуде, 
изричу учиниоцима прекршаја. То су: казна, казнени поени, опоме-
на, заштитне мере и васпитне мере (чл. 32). 

Као прекршајне санкције ЗОП прописује казне које се могу из-
рећи пунолетним учиниоцима прекршаја: затвор, новчана казна и 
рад у јавном интересу. За прекршаје против безбедности саобраћаја 
на путевима могу се, уз казну или опомену, изрећи и казнени поени 
у распону од 1 до 25. Исти закон прописује и 13 заштитних мера, а 
за потребе овог рада указаћемо само на једну – забрану управљања 
моторним возилом одређене врсте и категорије, која се изриче у 
трајању од 30 дана до једне године. 

Осим према пунолетним учиниоцима прекршаја, ЗОП пропи-
сује да се, само од стране суда, поједине прекршајне санкције могу 
изрећи и малолетним учиниоцима прекршаја, међу којима су и пре-
кршаји против безбедности јавног саобраћаја. При томе ЗОП прави 
разлику између млађих и старијих малолетника, па се према млађим 
малолетницима (узраст између 14 и 16 година у време извршења 
прекршаја) могу изрећи само васпитне мере, а према старијим ма-
лолетницима (узраст између 16 и 18 година у време извршења пре-
кршаја) могу изрећи васпитне мере, казнени поени и казне (новчана 
казна и казна малолетничког затвора), али и заштитне мере.

Примена појединих техничких средства 
и безбедност саобраћаја 

Рад полиције, као важне институције у сваком друштву, током 
различитих периода такође је зависио од примене технологије, а да-
нас је утицај технологије толико значајан да се без ње практично не 
може замислити одвијање ниједног задатка (Томашевић еt al., 2020). 
Прва асоцијација на употребу техничких средстава у саобраћају, за 

5  Службени гласник Републике Србије, бр. 65/13, 13/16, 98/16, 91/19.
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грађане који у њему учествују као возачи, годинама уназад по пра-
вилу су радари. И у том погледу уочава се напредак у развоју тех-
нолошких достигнућа, У Србији су се 2008. године, уместо ручних 
радара за контролу и мерење брзине, у раду полиције на откривању 
саобраћајних прекршаја појавили нови радари, FAMA Lasеr 3, за 
стационарно мерење (са постољем) и за мерење из возила у по-
крету. Ти радари имају монтирану видео-камеру са пратећом елек-
троником која служи за откривање и документовање саобраћајних 
прекршаја у форми видео-записа односно фотографије. На снимку 
се бележе бројни детаљи који се нису могли регистровати помоћ 
ручног радара6. Током 2017. године Управа саобраћајне полиције 
МУПРС набавила је педесет најсавременијих радара који могу да 
мере брзину и ноћу7. Наравно, то је био само почетак модерниза-
ције српске полиције у овој области, који се паралелно са развојем 
технологије наставља и данас. Радари за контролу и мерење брзине 
возила морали су да задовољавају услове прописане у појединим 
подзаконским прописима. Имајући у виду период на који се одно-
си спроведено истраживање, за овај рад су важна два правилника: 
Правилник о метролошким захтевима за мерење брзине возила у 
саобраћају8 и Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају.9

Тек у последњој деценији 21. века привикавамо се на употребу 
других средстава из области информационо-комуникационих тех-
нологија, као што су аутоматске контролне камере, које су све више 
у употреби и чија је примена у полицији све значајнија. Прва каме-
ра у оквиру система видео-надзора за аутоматско препознавање ре-
гистарских таблица у Београду постављена је крајем 2009. године, 
када је почело тестирање могућности и подешавање система (Ни-
колић, Ђикановић, 2015: 146). У склопу видео-надзора саобраћаја 
у Београду у почетку је било 14 стационарних камера које су беле-
жиле саобраћајне прекршаје на најпрометнијим градским улицама. 
Тада су евидентиране три групе саобраћајних прекршаја – пролазак 
кроз црвено светло, недозвољено кретање жутом траком и преко-
рачење брзине10. Након периода тестирања закључено је да су сви 

  6  Сат Плус, Прекршај у слици и речи, 180/181, 6. март 2008, 30-31. 
  7  Информер, Стигло 50 нових радара, К. Пауновић, А. Црномарковић, 21. август 2017, 

14-15. 
  8  Службени гласник Републике Србије, бр. 40/09.
  9  Службени гласник Републике Србије, бр. 119/2014, 111/2015, 117/17 и 50/19.
10  Сат Плус, Шта камере стварно виде, 323, 29. август 2013, 16-19. 
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елементи система довољно поуздани. Систем видео-надзора за ау-
томатско препознавање регистарских таблица уведен је у оператив-
ну употребу у граду Београду 1. јуна 2011. године (Николић, Ђика-
новић, 2015: 146). Техничке могућности и број камера временом 
су се повећавали, а пример Београда следили су скоро сви српски 
градови. Осим у градовима, камере се постављају и на новим са-
обраћајницама, тамо где је саобраћај најфреквентнији – на делу 
аутопута Е10 који пролази кроз Србију, на деоници Београд–Ниш. 
Такође, последњих година у Србији се све више користе покретне 
аутоматске камере у тзв. пресретачима – службеним возилима која 
служе за контролу безбедности саобраћаја и откривање прекршаја 
ван града и у појединим градовима. 

Камере у градовима и на отвореном путу контролишу без-
бедност саобраћаја и бележе (региструју) поједине, најчешће са-
обраћајне прекршаје, попут проласка кроз црвено светло. Оне бе-
леже и тренутну и средњу брзину на одређеној деоници пута, као и 
обилажење возила на пуној линији, погрешно престројавање вози-
ла и непропуштање пешака. Са наведеним прекршајима повезан је 
и прекршај који се састоји у недостављању података о лицу које је 
управљало моторним возилом у тренутку прекршаја.

Осим што омогућавају откривање већег броја прекршаја, каме-
ре су све значајније и као доказ за откривање извршилаца разли-
читих кривичних дела, а не само оних из групе против безбедно-
сти саобраћаја на путевима. Поједини аутори указују и да су се са 
развојем савремених информационо-комуникационих технологија 
и прогресивном информатизацијом друштва појавиле нове, спец-
ифичне преварне технике за обмањивање корисника ових техноло-
гија (Милошевић, Путник, 2019: 69).  

Информациони систем за видео-надзор 

У претходне две деценије, институције јавне управе у Србији 
су у свим сегментима и на свим нивоима, а посебно на локалном, 
ставиле акценат на развијање и имплементацију информационих 
система који аутоматизују пословне процесе. У почетку није по-
стигнута интегрисаност информационих инфраструктура и тех-
нологија. Основни разлози слабе примене интегрисаног приступа 
и комуникације са интерним и екстерним окружењем, а посебно 
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недостатка интероперабилности на нивоу целе републике, били су 
релативна нефлексибилност постојећих софтвера и недостатак сав-
ремених информационо-комуникационих технологија. Због тога је 
изостала и поуздана основа за дугорочно планирање, што је усло-
вило потребу за интегрисањем подсистема и функција у оквиру јав-
не управе на централном и на локалном нивоу (Тешић, 2017). 

Министарство унутрашњих послова (МУП), у циљу уна-
пређења и ефикасног и безбедног рада државне управе, успоста-
вило је и константно развија Јединствени информациони систем 
(ЈИС), у складу са својим конкретним потребама, техничко-тех-
нолошким и безбедносним стандардима, расположивим ресурси-
ма и развојем информационо-комуникационих технологија. Начин 
функционисања ЈИС-а обезбеђује прикупљање (аквизицију) иден-
тификационих података (алфанумерички подаци и биометријски 
подаци – фотографија лица, отисак прстију, отисак длана, потпис и 
др.). Врше се обрада података, интеграција обрађених података са 
постојећим базама података, формирање нових база података, над-
зор прикупљања, достављања и обраде података, као и надзор ко-
ришћења ЈИС-а. Такође, обезбеђена је могућност за пројектовање, 
развој и одржавање ЈИС-а, што укључује инсталирање и одржавање 
информатичке опреме и софтвера.

У складу са растућим потребама везаним за безбедност са-
обраћаја, са ЈИС-ом је интегрисан и систем видео-надзора за ауто-
матско препознавање регистарских таблица моторних возила. На 
тај начин је омогућено да се на основу ознаке регистарске таблице 
утврди власник возила и провери да ли се возило налази у некој од 
евиденција у бази података.

Аутоматско препознавање регистарских таблица, познато и као 
АНПР (Automatic Numbеr Platе Rеcognition – ANPR), представља 
технологију о којој се данас много говори, нарочито у полицијском 
сектору и у областима јавне безбедности и транспорта (Patеl, C. 
еt al., 2013). Она углавном подразумева употребу висококвалитет-
них камера и софтвера који препознаје регистарску таблицу, прави 
њену слику, интерпретира знакове на њој, даје приказ њеног садр-
жаја, тј. алфанумеричког низа (OCR – Optical Charactеr Rеcognition) 
(Chеriеt, M. еt al., 2008), и то чува у бази података. 

АНПР системи се обично састоје из хардвера (камере) за при-
купљање слике, софтвера за препознавање и менаџмента базе пода-
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така. Један од највећих изазова оптичког препознавања јесте иден-
тификација знакова на регистарским таблицама које је камера реги-
стровала. Алгоритми који се користе у АНПР системима укључују 
детекцију подручја регистарске таблице и његову сегментацију. За 
издвајање и препознавање знакова на таблици значајна је и при-
мена алгоритама за детекцију ивице у дигиталној слици. У тај по-
ступак укључени су математички принципи и принципи вештачке 
интелигенције (Chong, J. еt al. 2013, Lalimi, M. A. еt al, 2013). 

Методологија истраживања 

Град Ваљево је следио пример Београда и других градова у Ср-
бији, па је током друге деценије 21. века почео са применом ауто-
матских камера, које су постављене на више места у граду.

У истраживању смо пажњу усмерили на мере које су на тери-
торији града Ваљева усвојене и спроведене у вези са прекршајима, 
као најбројнијом и у пракси најчешћом групом казнених деликата, 
и које су у директној вези са применом стационарних камера. Циљ 
аутора је да на основу тог истраживања, у овом раду ограниченог 
обима, покажу утицај камера на стање безбедности саобраћаја на 
путевима на подручју града Ваљева, а самим тим и на квалитет кон-
троле безбедности саобраћаја на путевима, као и на савест грађана, 
судске поступке који су вођени у вези са учињеним прекршајима и 
резултате тих поступака. 

Посебан циљ је утврђивање како се увођење конкретних мера 
(постављања камера) рефлектује на рад полиције (да ли се повећао 
број регистрованих прекршаја), односно како се оно рефлектује на 
рад Прекршајног суда у Ваљеву у погледу броја осуђујућих пресуда 
и изречених санкција. Осим тога, циљ је био и да се утврди утицај 
података прибављених са камера на квалитет и правичност судског 
одлучивања (употреба снимака као доказа), као и да ли је све то 
заједно утицало на свест учесника у саобраћају и довело до посте-
пеног смањења броја прекршајних пријава.

Аутори су анализирали добијене резултате за период пре и по-
сле постављања камера на подручју града Ваљева и њихов утицај 
на друштво и безбедност саобраћаја на путевима. Кључна мерила 
у истраживању била су број пријава за прекршаје које камере реги-
струју, као и врсте одлука и санкција донетих по тим пријавама, пре 
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и после постављања камера 2015. године. Осим на савест друштва 
и безбедност саобраћаја, ова мера има утиче и на судски процес – 
конкретни докази у виду снимака и слика олакшавају и убрзавају 
судски процес односно одлучивање. 

На основу захтева за приступ информацијама од јавног значаја 
упућених Прекршајном суду у Ваљеву, истраживани су поједини 
прекршаји начињени у периоду од 2010. до 2019. године. Захтев 
је упућен за два прекршаја прописана у Закону о безбедности са-
обраћаја на путевима (ЗОБС)11 – прекорачење брзине у насељу из 
чл. 332, ст. 1, тач. 8 и пролазак кроз црвено светло из чл. 331, ст. 1, 
тач. 39, и то за следеће податке:

1.  број прекршајних пријава;
2.  врсте и број донетих одлука (број осуђујућих и ослобађајућих 
пресуда, број обустава и др.);

3.  врсте санкција и заштитних изречених у осуђујућим пресудама.

Анализа резултата истраживања

У Републици Србији брзина кретања возила у насељу ограни-
чена је на педесет километара на час (чл. 43 ЗОБС), али се у оквиру 
насеља може одредити и већа или мања брзина. Предмет интере-
совања нису били сви прекршаји који се односе на прекорачење 
брзине у насељу, већ само тежи прекршаји на које се, осим новча-
не казне, примењују и остале законом прописане санкције – каз-
нени поени односно заштитне мере. За мања прекорачења брзине 
у насељу може се применити и прекршајни налог, односно изрећи 
само новчана казна. У чл. 332, ст. 1, тач. 8 ЗОБС-а прописано је 
кажњавање за прекорачење дозвољене брзине у насељу за више од 
30–50 километара на час, и за тај прекршај је предвиђена новчана 
казна у износу од 10–20 хиљада динара. Осим тога, за тај прекршај 
предвиђено је кумулативно изрицање четири казнена поена (чл. 
335, ст. 1, тач. 9 ЗБС) и обавезно изрицање заштитне мере забра-
не управљања моторним возилом дате категорије у трајању од нај-
мање 30 дана (чл. 338, ст. 1, тач. 5 ЗБС). 

Један од најчешћих прекршаја у граду, како у Ваљеву тако и 

11  Службени гласник Републике Србије, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (одлука 
Уставног суда), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (одлука Уставног суда), 24/2018, 41/2018 (дру-
ги закон), 41/2018, 87/2018, 23/2019.
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широм Србије, чини возач који прође светлосни саобраћајни знак 
(семафор) онда када му је тим знаком пролаз забрањен, што је пре-
цизно регулисано одредбама ЗОБС-а. Пролаз је забрањен је када је 
на семафору укључено црвено светло, као и жуто светло осим ако 
се возило не може безбедно зауставити испред знака (чл. 142, ст. 1, 
тач. 1 и 2 ЗОБС). Пролазак кроз црвено светло из чл. 331, ст. 1, тач. 
39 ЗОБС-а један је од најтежих саобраћајних прекршаја и за њега 
је предвиђена новчана казна у износу од 20–40 хиљада динара или 
казна затвора у трајању до 30 дана. За тај прекршај предвиђено је 
кумулативно изрицање шест казнених поена (чл. 335, ст. 1, тач. 62 
ЗОБС) и обавезно изрицање заштитне мере забране управљања мо-
торним возилом одговарајуће категорије у трајању од најмање три 
месеца (чл. 338, ст. 1, тач. 37 ЗОБС). 

Анализа података о прекорачењу брзине у насељу

 Полицијска управа у Ваљеву је сваке године подносила велики 
број захтева за покретање прекршајног поступка због овог прекр-
шаја, што се види из табеле 2. 

 Табела 2: Број захтева за покретање прекршајног поступка због прекорачења 
брзине у насељу (по годинама)

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Број 
захтева 1.975 2.001 2.136 2.746 1.533 2.267 3.226 4.406 3.154 3.374

На основу података из табеле 2 утврђује се број захтева По-
лицијске управе Ваљево за покретање прекршајног поступка због 
прекорачења брзине у насељу, у периоду 2010–2019. године, и јасна 
разлика између периода пре и после постављања камера. То је гра-
фички приказано на дијаграму 1. 
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Дијаграм 1: Број захтева за прекршаје прекорачења брзине у насељу
 (по годинама)

У периоду од 2010. до 2014. године (пре постављања камера) 
просечан број захтева био је 2.078, а у периоду од 2015. до 2019. го-
дине (после постављања камера) износио је 3.285. Из тих података 
се види да је након постављања камера регистрован већи број пре-
кршаја (у просеку за 1.207 годишње) него пре постављања камера. 
Сходно томе, резултат спровођења мера које утичу на безбедност 
саобраћаја на путевима (постављања камера) јесте просечно 58% 
више регистрованих прекршаја годишње. 

Прекршајни суд у Ваљеву је сваке године доносио велики број 
одлука по захтевима за покретање прекршајног поступка због овог 
прекршаја, што се види из табеле 3.

Табела 3: Врсте донетих одлука за прекорачење брзине у насељу (по годинама)

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Осуђујуће 1.760 1.806 1.862 2.540 1.291 2.073 3.000 4.239 2.908 3.064

Ослобађајуће 94 81 31 118 99 175 222 161 234 301

Обуставе 121 114 243 88 143 19 4 6 12 9

На основу података из табеле 3 утврђују се појединачно и по 
врсти одлуке Прекршајног суда у Ваљеву које се односе на прекора-
чење брзине у насељу у периоду 2010–2019. године. То је графички 
приказано на дијаграму 2. 
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Дијаграм 2: Врсте донетих одлука за прекршаје прекорачења брзине у насељу 
(по годинама)

Просечан број осуђујућих пресуда у периоду 2010–2014. го-
дине био је 1.851, а у периоду 2015–2019. године 3.056 (+65%). 
Просечан број ослобађајућих пресуда у периоду 2010–2014. године 
био је 84, а у периоду 2015–2019. године 218 (+155%). Просечан 
број обустављених поступака у периоду 2010–2014. године био је 
141, а у периоду 2015–2019. године 10 (-93%). Види се да је након 
постављања аутоматских камера просечан број осуђујућих пресуда 
већи за 65%, а просечан број ослобађајућих пресуда већи за 155%. 
То доказује да увођење снимака са камера као доказа у прекршајном 
поступку омогућава правично суђење и лакше утврђивање чиње-
ничног стања, чиме се спречава опструкција прекршајног поступка 
и повећава број осуђујућих пресуда за овај прекршај. Повећан је и 
број особа које су ослобођене одговорности, јер се на основу сним-
ка може јасно утврдити да ли је особа извршила прекршај или није. 
Пре увођења камера то није било могуће, и утврђивање одговор-
ности за прекршаје заснивало се на изјави сведока (полицијских 
службеника). Осим тога, у периоду након постављања камера број 
обустављених поступака смањен је за просечно 93%, што доказује 
да су наведене мере имале велики утицај и на квалитет суђења, с 
обзиром да је број обустављених поступка сведен на минимум.

Када су у питању изречене санкције, и ту се уочавају одређене 
специфичности у периоду пре и после постављања камера, што се 
види из табеле 4. 
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Табела 4: Врсте изречених санкција за прекорачење брзине у насељу 
(по годинама)

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Новчана казна 1.743 1.778 1.851 2.495 1.276 2.050 2.988 4221 2.897 3.045
Казна затвора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Опомена 17 28 11 45 15 23 12 18 11 19
Заштитне 
мере 1.743 1.778 1.851 2.495 1.276 2.050 2.988 4221 2.897 3.045

Прекршајни суд у Ваљеву је у посматраном периоду за овај 
прекршај изрицао само две казне прописане ЗОП-ом: новчану каз-
ну и опомену. Казна затвора ниједном није изречена. Камере су по-
стављене крајем 2014. године, а у периоду 2015–2019. повећан је 
број новчаних казни и, самим тим, број изречених заштитних мера 
забране управљања моторним возилима одговарајуће категорије. 
Друга изречена санкција (опомена) има стабилан просечан број у 
оба периода, а нарочито после постављања камера. Јасна разлика 
између изречених казни у периоду пре и после постављања камера 
графички је приказана на дијаграму 3.

Дијаграм 3: Врсте изречених санкција за прекршаје прекорачења брзине 
у насељу (по годинама)
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Анализа података о проласку кроз црвено светло 

Полицијска управа у Ваљеву је сваке године подносила велики 
број захтева за покретање прекршајног поступка због овог прекр-
шаја, што се види из табеле 5.

Табела 5: Број захтева за покретање прекршајног поступка због проласка кроз 
црвено светло (по годинама)

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Број 
захтева 202 197 146 136 101 124 871 598 876 911

На основу података из табеле 5 утврђује се број захтева По-
лицијске управе Ваљево за покретање прекршајног поступка због 
проласка кроз црвено светло у периоду 2010–2019. године, и јасна 
разлика између периода пре и после постављања камера. То је гра-
фички приказано на дијаграму 4.

У периоду 2010–2014. године (пре постављања камера) просе-
чан број захтева био је 156, а у периоду 2015–2019 године (после 
постављања камера) износио је 676. Из тих података се види да 
је након постављања камера годишње регистровано 520 прекршаја 
више него пре постављања камера. Сходно томе, резултат спро-
вођења мера које утичу на безбедност саобраћаја на путевима (по-
стављања камера) јесте просечно 435% више регистрованих пре-
кршаја годишње.

Дијаграм 4: Број захтева за прекршаје проласка кроз црвено светло 
(по годинама)
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Прекршајни суд у Ваљеву сваке године је доносио велики број 
одлука по захтевима за покретање прекршајног поступка због овог 
прекршаја, што се види из табеле 6. 

Табела 6: Врсте донетих одлука за пролазак кроз црвено светло 
(по годинама)

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Осуђујуће 166 153 111 100 77 98 795 564 823 856

Ослобађајуће 9 8 11 22 11 15 62 27 45 49

Обуставе 27 36 24 14 13 11 14 7 8 6

На основу података из табеле 6 утврђују се појединачно и по 
врсти одлуке Прекршајног суда у Ваљеву које се односе на прекора-
чење брзине у насељу у периоду 2010–2019. године. То је графички 
приказано на дијаграму 5. 

Дијаграм 5: Врсте донетих одлука за прекршаје проласка кроз црвено 
светло (по годинама)

Просечан број осуђујућих пресуда у периоду 2010–2014. годи-
не био је 121, а у периоду 2015–2019. године 627 (+417%). Просе-
чан број ослобађајућих пресуда у периоду 2010–2014. године био 
је 12, а у периоду 2015–2019. године 39 (+225%). Просечан број 
обустављених поступака у периоду 2010–2014. године био је 22, 
а у периоду 2015–2019. године 9 (-59%). Види се да је након по-
стављања камера просечан број осуђујућих пресуда већи за 417%, 
а просечан број ослобађајућих пресуда већи за 225%. То доказује 
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да се увођењем наведених мера постижу два циља. Прво, повећава 
се број откривених пролазака кроз црвено светло. Друго, доприноси 
се правичном суђењу и олакшава се извођење доказа захваљујући 
снимцима са камера, односно повећава се број особа које су осло-
бођене одговорности, без обзира што апсолутни бројеви нису тако 
велики као код откривања прекршаја о којем је реч. Наиме, на осно-
ву снимка који се изводи као један од доказа у прекршајном поступ-
ку, може се са већом сигурношћу закључити ли је окривљени извр-
шио прекршај који му је стављен на терет (возилом прошао кроз 
укључено црвено светло на семафору), односно да ли је одговоран 
за тај прекршај или није. Раније, док није било камера на појединим 
локацијама у граду, то није било могуће, и одговорност лица зави-
сила је искључиво од изјава сведока, тј. полицијских службеника, 
којима су судије прекршајних судова а приори веровале. Такође, 
може се приметити да се и број обустављених поступака смањио за 
просечно 59%, без обзира што апсолутни бројеви нису велики, што 
доказује да су наведене мере имале утицај и на квалитет суђења.

Када су у питању изречене санкције, и ту се уочавају одређене 
специфичности у периоду пре и после постављања камера, што се 
види из табеле 7. 

Табела 7: Врсте изречених санкција за пролазак кроз црвено светло 
(по годинама)

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Новчана 
казна 155 139 101 91 67 90 785 554 807 843

Казна затвора 0 0 1 2 4 4 5 7 9 9

Опомена 11 14 9 7 6 4 5 3 7 4
Заштитне 
мере 155 139 102 93 71 94 790 561 816 852

Када је реч о санкцијама које је Прекршајни суд у Ваљеву изре-
као за овај прекршај, у скоро целокупном посматраном периоду из-
рицане су све три казне прописане ЗОП-ом: казна затвора, новчана 
казна и опомена. Казна затвора, као најтежа запрећена казна, није 
изрицана сваке године, али јесте у континуитету од 2012. до 2019. 
године. У периоду 2016–2019. године уочава се постепени пораст 
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броја изречених казни затвора. У том периоду драстично је повећан 
и број изречених новчаних казни, а самим тим и заштитних мера 
забране управљања моторним возилима одређене категорије. Једи-
на изречена санкција која има стабилан просечан број пре и после 
постављања камера јесте опомена, с тим што је у периоду после 
постављања камера број изречених опомена мањи. 

Јасна разлика између изречених казни пре и после постављања 
камера графички је приказана на дијаграму 6. 

Дијаграм 6: Врсте изречених санкција за прекршаје проласка кроз 
црвено светло (по годинама) 

Закључак

Информационо-комуникационе технологије (конкретно, ка-
мере за регистровање возила) имају изузетно велики значај у по-
већању безбедности саобраћаја на путевима, пре свега у насељима. 
То се односи на све најважније градове у Србији, па и на Ваљево. 
Оне доприносе повећању броја забележених (регистрованих) са-
обраћајних прекршаја, као и броја захтева за покретање прекршај-
ног поступка од стране полиције.

Истовремено, утицај камера јасно је уочљив у судским поступ-
цима, у виду повећања броја осуђујућих пресуда и изречених за-
штитних мера забране управљања моторним возилом и смањења 
броја ослобађајућих пресуда односно решења о обустави поступ-
ка. То је показано кроз пример града Ваљева и Прекршајног суда у 
Ваљеву, преко два прекршаја против безбедности јавног саобраћаја 
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која су у том граду најчешће регистрована и процесуирана. Употре-
ба камера има позитиван утицај и на правичност суђења, због по-
стојања материјалног доказа којим се потврђују наводи из захтева 
за покретање прекршајног поступка. Повољан је и њихов економ-
ски утицај, у виду повећања прихода у буџету Републике Србије, 
односно локалних самоуправа, због наплате новчаних казни и дру-
гих трошкова прекршајних поступака (паушал од правноснажно 
осуђених извршилаца прекршаја).

Употреба камера је значајна и за свест учесника у саобраћају, 
пре свега за свест возача у градовима и другим насељима, где се до-
гађа највећи број саобраћајних незгода. Пошто се прекршаји мно-
го лакше откривају, евидентирају и процесуирају, камере подстичу 
возаче да буду опрезнији како би, између осталог, избегли и удар на 
своје личне и породичне приходе. Оне су, такође, све значајније и 
за откривање и доказивање других кривичних дела, која нису пове-
зана са безбедношћу саобраћаја на путевима.
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The Importance of Information and Communication 
Technologies for Increased Road Safety 

from the City of Valjevo Police Perspective

Abstract: Although traffic is a precondition for the overall social 
development, it is at the same time a global problem, worldwide and 
as such it is associated with numerous negative effects from various 
segments, in addition to the suffering of traffic participants. In order 
to improve traffic safety on the roads, the police around the world, 
including Serbia, are constantly trying to apply all the more advanced 
technologies, which have a wide application in terms of improving safety 
in general. In this paper, we presented the development of the application 
of certain technical means within the Ministry of the Interior of Serbia 
of importance for traffic safety in Serbia, pointed out the importance of 
a unified information system and automatic number plate recognition. 
The state of traffic safety on the roads in Serbia and in Valjevo in the 
period 2014-2018 is given. The aim of the author was to determine how 
the introduction of specific measure - the use of camera - reflects on the 
work of the police, whether the number of registered violations is on the 
increase, or how it reflects on the work of the Misdemeanour Court in 
Valjevo in terms of increasing the number of convictions and specific 
sanctions. On the example of the city of Valjevo, through official data 
over a period of 10 years, we presented the importance of information 
and communication technologies in detecting two very common traffic 
violations in the city and sanctioning those violations by the competent 
Misdemeanour Court. The difference in terms of the number of detected 
and then sanctioned violations in the period before the start of the use 
of information and communication technologies in the period 2010-
2014 and afterwards, 2015-2019, speaks more than clearly about the 
importance of wider use of these tools, both in cities but also outside 
the settlements, on the open road. All this is in the function of increasing 
traffic safety on the roads in Valjevo and safety in general, because the 
cameras are becoming increasingly important as they are used to detect 
the perpetrators of and prove various crimes.

Keywords: police, traffic safety, information and communication 
technologies
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универзитет:

71. Проф. др Зоран Т. Ђурђевић, Криминалистичко-полицијски 
универзитет;

72. Проф. др Звонимир Ивановић, Криминалистичко-полицијски 
универзитет;

73. Проф. др Кристијан Кук, Криминалистичко-полицијски уни-
верзитет;

74. Проф. др Драган Млађан, Криминалистичко-полицијски уни-
верзитет;

75. Др Раша Димитријевић, Криминалистичко-полицијски универ-
зитет;

76. Др Марија Мићовић, Криминалистичко-полицијски универзи-
тет;

77. Др Данијела Спасић, Криминалистичко-полицијски универзи-
тет;

78. Марија Поповић Манчевић, Криминалистичко-полицијски уни-
верзитет;

79. Проф. др Радомир Мудрић, у пензији;
80. Проф. др Миленко Крећа, у пензији;
81. Проф. др Василије Мишковић, дипломирани инжењер с.р., у 

пензији;

Уредништво часописа „Безбедност“ захваљује се ауторима, ко-
ауторима, рецензентима и стру   чној ре да   кцији, који су сво јим ра дом 
допринели ње го   вом квалитету, уз же љу, да сарадњу на ста ви мо и у 
на ре дним годинама.
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УПУТСТВО САРАДНИЦИМА
ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА

Ча со пис Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср  би је 
„Без бед ност“ об ја вљу је научне и стручне ра до ве из под ру ч ја на у ка 
о без бед но сти, на српском и енглеском језику, ко ји прет хо д но ни су 
об ја вљи ва ни. Ча со пис из ла зи  т ри пу та го ди шње. 

Рукописи се достављају преко система за online уређивање ча-
сописа, посредством платформе Assistant - Српски цитатни индекс 
(SCIndex), путем опције „Пријави рукопис“, за који је потребно реги-
стровати налог, уколико сте нови корисник (https://aseestant.ceon.rs/
index.php/bezbednost/login).

Текст ру ко пи са би тре ба ло да бу де ура ђен на ра чу на ру (фо нт Ti-
mes New Ro man, ћи ри лич но пи смо, ве ли чи на сло ва 14 pt за на слов 
− bold, 12 pt за ос новни текст, 65 слов них зна ко ва у јед ном ре  ду, од 
26 до 30 ре до ва на јед ној стра ни ци, стан дард не мар ги не). На учни 
и струч ни ра до ви мо гу да бу ду оби ма до 16 стра на (30.000 зна  ко ва 
укључујући размаке). При ка зи но вих књи га из обла сти на у ка о без-
бед но сти мо гу би ти оби ма до три стра не. 

На самом почетку писања текста обавезно укључити аутомат-
ску хифенацију текста (Page Layout, Hyphenation, Automatic), а како 
не би долазило до непотребног размака између речи у реченици.

Рад треба да садржи: апстракт, кључне речи, текст чланка, за кљу-
чак, ли те ра туру и резиме на енглеском језику. Код ори ги на л них на-
учних ра дова апстракт садржи циљ истраживања, методе, ре зу  лтате 
и закључак (од 100 до 250 ре чи које читаоцу омогућавају да бр зо и 
тачно оцени ре ле ва нтност чла нка кроз кратак информативни при-
каз). Апстракт на српском је зи ку би тре бало да стоји између за гла вља 
(име аутора и наслов рада) и кљу чних ре чи. После апстракта налазе се 
кључ не ре чи (до пет) на срп ском и ен  гле ском је  зи ку.

Након апстракта следи текст чланка чију структуру за ори ги на лне 
на учне радове чини: увод, материјал и методи, резултати, ди ску сија и 
за кључак.

Код прегледних и стручних радова структуру текста чини увод, 
по дна  сло ви, закључак и литература.  Називи поднаслова у раду пи-
шу се фо нтом ве ли чине 12 pt, bold, центрирано на средини и без ко-
ришћења редних бро  је ва.
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Резиме на енглеском језику иде на крају текста, после оде љ ка 
Лите ра тура, са називом рада (величина фонта 14 pt − bold, текст 12 
pt − italik). Ре зиме на енглеском језику даје се у проширеном об ли ку 
(300-400 речи) са детаљнијим презентовањем резултата ис тра жи вања.

Назив и број пројекта, односно назив програма у оквиру којег је 
чла нак настао, као и назив институције која је финансирала про је к ат 
или про грам наводи се у посебној назнаци при дну прве стране чла нка. 

Табеларни и гра фи чки прикази треба да буду да ти на једнообра-
зан начин, с тим што се на зиви табела пишу изнад, а на зиви графич-
ких приказа испод. Прикази се могу дати и у виду по се бног прилога 
на крају чланка, с тим што је по тре б но у тексту на гла сити позивање 
на њихов садржај (Прилог 1, Прилог 2, ...). По  же љно је да наслови 
свих приказа буду дати двојезично, на српском и на енглеском језику 
(величина фонта 11 pt, italik), у формату JPEG или EPS, и да њихова 
резолуција износи минимум 300 dpi. За гра фи чке прилоге ура ђе не у 
Excel-u и другим апликативним софтверима тре ба користити ра зли чи-
те растерске тонове црне боје.

Фу сно те (напомене) ко ри сти ти са мо за суштинска запа жа ња, 
ну ж  не про прат не ко мен та ре, упућивање на корисну лите ра ту ру 
(Више о то ме ...) и назнаке о коришћеним помоћним изворима (на 
пример, о на у чној грађи, законској регулативи, приручницима, до-
ку ментима, из ве шта јима итд.), али не могу бити замена за ци ти ра-
ну литературу.

Ци та те (навођење) у тек сту не обе ле жа ва ти фу сно та ма, већ на 
кра ју ци та та или при по зи ва њу на не чи је де ло (Мијалковић, 2006). 
Оба ве за је аутора да се при ли ком позивања на изворе у ок ви  ру 
чланка, тј. ци  ти ра ња других ауто ра, њи хо ва име на пи шу у ори   ги на-
лу, са го ди ном об ја вље ног ра да и бро јем стра ни це у за гра ди, која је 
одвојена једним та бу латором након знака инте рпу нк ци је − две тач-
ке (Мијалковић, 2009: 147), а уко ли ко се ци ти ра ви ше од два ауто ра, 
та да се у тек сту по ми ње са  мо пр ви уз скра ће ни цу: et al. (Урошевић 
et al., 2009: 92). За ре зом се одва ја аутор од го ди не из  да ња, а тач ка-
за ре зом (;) раз ли чи ти ауто ри раз ли чи тих де ла (Си мо новић, 2012; 
Ђорђевић, 2013), при чему се низ ре фе ре нци даје абе цедним редом 
у оквиру једног пара заграда. Број стра не се од го  ди не из да ња одва-
ја дво тач ком (:). Ако се на во ди исти аутор са ви  ше ра до ва у јед-
ној го ди ни, та да се уз на ред не ра до ве до да ју абе це д на сло  ва по ред 
го ди не, као на при мер: (Милојковић, 2013а), (Ми лојковић, 2013b) 
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итд. Стра на име на у тек сту би тре ба ло тран скри  бо ва ти на срп ски 
је  зик, с тим што се у за гра ди на ве де име у ори  ги на лу. Ре фе рен це у 
за гра  да ма би тре ба ло пи са ти у ори ги на лу.

Ако је аутор институција или се ради о колективном но сио цу 
ау то  рских пра ва, наводи се минимум података неопходан за иде-
нти фи ка ци ју (Ре пу блички завод за статистику, 2009).

При ли ком ци ти ра ња из во ра са Ин тер не та на во ди се Ин тер нет 
ад ре са, на пример: (http:/www...  , доступан 10. 1. 2010. године). 
Због стал не из ме не www окру же ња, наводи се да тум ка да је текст 
ски  нут са мре же. За референце у електронском об лику потребно је 
на гла сити да се ради о електронском извору – Еле ктронска верзија 
и/или Ин тернет адреса.

Од суштинске је важности да се цитати у тексту и листа би -
блио гра  ф ских јединица на крају текста у потпуности слажу. Сва ки 
цитат из те кста мора да се нађе на листи библиографских је диница 
и обрнуто. Та  ко ђе, само цитати из текста је потребно да бу ду на 
листи библио гра ф ских јединица.

У спи ску ли те ра ту ре ра до ви се на во де у ори ги на лу (ре фе ре нце 
се не пре воде на језик рада), са ну ме ра ци јом, абе цед ним ре дом по 
пре зи  ме ни ма ауто ра и то на следећи начин:

Врста рада Референце

Часопис

Симоновић, Б. (2009). Стандардизација 
и акредитација као један од начина 
професионализације полиције и криминалистичке 
службе. Безбедност, 51(1-2): 236-253. 

Монографија Мијалковић, С. (2009). Национална безбедност. 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд.

Зборник 
радова

Бановић, Б., Маринковић, Д., (2005). Специјалне 
истражне радње и нове тенденције у савременој 
науци кривичног права, У Зборник радова „Нове 
тенденције у савременој науци кривичног права и 
наше кривично законодавство“, XLII Саветовање 
Удружења за кривично право и криминологију СЦГ, 
Златибор-Београд, стр. 509-543.
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Законски 
прописи

Закон о полицији, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 101/2005, 63/2009 - Одлука УС 92/2011 и 
64/2015.

Е-извор Witkowski, J., (2002). Can Juries Really Believe What 
They See? New Foundational Requirements for the Au-
thentication of Digital Images, Journal of Law & Policy, 
10: 267, http://law.wustl.edu/Journal/10/p267_Wit-
kowski_book_pages.pdf. доступан 10. 1. 2010.

Наслови цитираних домаћих часописа, монографија, уџбе ни ка 
и збо  рни ка радова дају се у оригиналном, пуном облику, али ни како 
у пре  ве де ном облику.  

Ру ко пи си под ле жу анонимној ре цен зи ји два рецензента. Уред-
ни штво за др  жа ва уре ђи вач ко пра во да на осно ву ре цен зи је, ак  ту е л-
но сти ра да, уви да у рад и во ђе не еви ден ци је од лу чи да ли ће, ка да 
и у ком оби му рад би  ти об ја вљен. Мо гу ће при ме д бе и су ге сти је 
ре цен зен та и/или уред ни  ка до ста вља ју се ауто ри ма ради исправке. 

Об ја вље ни ра до ви се хо  но ра ри шу, а нео бја вље ни се не вра  ћа-
ју ауто ри ма. Ауто ри би тре ба ло Уред ни штву да до ста ве: пу но име 
и пре  зи ме, ад ре су, e-mail, број те ле  фо на, фо то ко пи ју лич не кар те 
и банковне кар ти це, на адресу: Уредништво часописа „Бе збе дно-
ст“, Бу ле вар Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд, телефон: 
011/3148-734, те ле фа кс: 011/3148-749, e-mail: upobr@mup.gov.rs.

По зи ва мо све до са да шње и но ве ауто ре да сво јим струч н им, 
на уч ним при   ло зи ма обо га те са др жај на шег, у на уч ној и стру ч  ној 
јав но сти већ афи  р ми са ног ча со пи са са ду го го ди шњом тра ди ци   јом, 
а у за јед нич ком ци  љу да се уна пре ди по ли циј ска прак са, по  диг не 
ни во без бед но сне кул ту  ре, и обез бе ди пра ће ње са вре ме них на уч-
них и струч них до стиг ну ћа у бе  з бед но сној про бле ма ти ци. Такође, 
напомињемо да је могућ заје дни ч ки – коауторски на ступ страних и 
домаћих аутора.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
ЧАСОПИСА „БЕЗБЕДНОСТ“
доц. др Божидар Оташевић







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2 ICCv4)
  /CalCMYKProfile (PSO Coated v3)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'GAMA'] [Based on 'Illustrator Default'] These are the default settings when saving an Illustrator file as an Adobe PDF document. Use these settings when you plan on editing the file again in Illustrator, or when you need to place it in a layout application such as InDesign, or when the final use of the file is unknown.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


