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ЈУБИЛЕЈ 24 ГОДИНЕ ДЕФЕНДОЛОГИЈЕ (1997-2021) 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

КРОЗ 24 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА И РАЗВОЈА ДЕФЕНДОЛОГИЈА ЈЕ ПОСТАЛА БРЕНД БАЊАЛУКЕ И 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И КОНСТИТУИСАНА КАО НАУКА О  ЗАШТИТИ, ОДБРАНИ И БЕЗБЈЕДНОСТИ 

 

Научни дискурс заштита+одбрана=безбједност потврђује ДЕФЕНДОЛОГИЈА као наука о заштити, 

одбрани и безбједности и то као парадигма владајуће теорије највишег обима која на нов начин 

дефинише законе структуре и динамике у заштити, одбрани и безбједности 

Први март 1997 - 2021. – 24  године Дефендологије, Удружења дефендолога Републике Српске, 

које је 2007. године промијенило назив у Дефендологија центар за безбједносна, социолошка и 

криминолошка истраживања, а 2011. године назив мијења у Европски дефендологија центар за 

научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка 

истраживања. Полако, утемељено, сигурно, кретање се врши ка глобалној, стручној и научној 

мрежи националног,  европског и свјетског знања, науке и знања уопште. До сада је у оквиру 

издавачке дјелатности Дефендологије објављено 46 бројева часописа Дефендологија, 23 

Зборника радова, 5 Годишњака Европског дефендологија центра, преко 150 књига, а 

организовано је преко 60 научних скупова и спроведено преко 40 научноистраживачких пројеката.  

Аутори издавачке дјелатности Дефендологије, између осталих, дали су највећи допринос у 

претходне 24 године утемељењу, научном и образовном обликовању Дефендологије као науке о 

заштити, одбрани и безбједности. Ријечи које су писали и све оно што су говорили, дјела која су 

чинили и циљеве за које су се борили, имају непролазну вриједност, они су од универзалног 

значаја и због тога Дефендологија остаје увијек актуелна, као што видимо, не само у нашем 

српском народу, него и у другим народима, националним мањинама, државама, регијама и 

свијету. 
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Нова парадигма као што је дефендологија из научних института и глава великих мислиоца 

преноси се у наставно образовне погоне, институције, постајући програмски садржај за едукацију 

хомоакадемикуса, односно она постаје дио нове научне субкултуре и научно-дисциплинарног 

профилисања у области заштите, одбране и безбједности, те образовања уопште. Развојне 

области као што су заштита, одбрана и безбједност нису научно одређене, дефинисане, те их 

треба одредити као уже научне области. Намјера је у научном и образовном смислу, а што је већ 

усаглашено са научним и образовним радницима у региону (првенствено из држава бивше 

Југославије)  да Дефендологија буде научно поље као што је нпр.психологија, економија и 

пословање, педагошке науке, социологија, право, политичке науке итд. Уже научне области биће 

заштита, одбрана и безбједност.  

Опште познато је да је знање о заштити, одбрани и безбједности  распрострањено, зато 

што се они, као свеобухватни проблем посматрају у свим научним дисциплинама као што су 

социологија, политикологија, право, филозофија, међународни односи итд. (али недостаје 

јединствени системски приступ, нпр. испитивање и артикулација, проток) основних појава на овом 

пољу. Ово се сада појављује као потреба, привлачећи научнике који проучавају заштиту,  одбрану 

и безбједност,  чији је број у порасту. Заштита, одбрана и безбједност представљају три елемента 

(варијабле), појединачну изједначеност која се у поједностављеном облику може изразити као, 

заштита + одбрана = безбједност (сигурност). Сврха заштите и одбране је безбједност (сигурност) 

живих бића, и других у природном и друштвеном систему. Заштитно-одбрамбена функција је 

свеобухватна и нераздвојива. Садржи скуп фактора, услова и активности суштинских за 

постизање безбједности (сигурности).У науци о заштити, одбрани и безбједности 

(дефендологији) ријеч заштита, безбједност и одбрана имају своје оригинално и пуно значење. 

Заштита се односи на идентификацију услова под којим се пријети (живом бићу, врсти, друштву, 

држави, нацији), те њихово редуцирање до обима који не пријети достигнутом нивоу 

безбједности (сигурности), нпр. редуковање извора и облика угрожавања и могућности њене 

акције, као и развој.Захваљујући сложености услова пријетње и постизању безбједности 

(сигурности) заштита и одбрана се често спроводе као интегрисани и истовремени процес 

(дефендологија). Зато је неопходно сагледати развојне области заштите, одбране и безбједности 

као конститутивних дијелова научног поља Дефендологије-опште науке о заштити, одбрани и 

безбједности. Дефендологија представља одговор научнне и стручне заједнице на једно 

политичко, историјско и културно стање у коме се налази БиХ, регион, а можемо слободно рећи и 

цјелокупно човјечанство. Њено централно питање заштите, одбране и безбједности тиче се 

односа прошлости, садашњости и будућности, како у Републици Српској, Босни и Херцеговини, 

региону, тако и свијету уопште. Садашњост у којој живимо је нестабилна, она је значајно 

условљена неким узнемиравајућим посебностима које долазе највише из прошлости, али и 

садашње неодговорности и несналажења политичких елита и субјеката међународног права. То је 
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један од разлога да у оквиру мисије и визије Дефендологије све више пажње се посвећује 

Понерологији-науци о изучавању зла. Понерологија је наш светионик-како открити природу зла, 

узроке зла, развој зла и како се борити против зла...? 

 

Тим експерата научно-истраживачке организације Европски дефендологија центар, Бања Лука 

                                                                                     Предсједник  

                               Проф.др Душко Вејновић, редовни професор Универзитета у Бања Луци 
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