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UVODNIK
DEFENDOLOGIJA U FUNKCIJI RAZVOJA
TREĆE MISIJE UNIVERZITETA
Predstavljamo Vam novi broj (Broj 43-44) časopisa Defendologija.
Časopis Defendologija je bio, jeste i biće dosljedan svojoj programskoj orijentaciji multidisciplinarnog karaktera. Različitost i multidisciplinarnost
tema je obilježje i ovoga broja, a posebno se izdvajaju sljedeće teme: Sociologija u vremenu nevremena; Turizam u funkciji razvoja i uticaj bezbijednosti na njegov razvoj; Migracije u međunarodnim odnosima i u kojoj mjeri
migraciona kriza predstavlja prijetnju za Evropsku uniju; Prijedlog novog
načina financiranja zaštite i spasavanja/civilne zaštite u Republici Srpskoj i
Pravni i ekonomski aspekti primjene elektronskog poslovanja u jedinicama
lokalne samouprave.
Časopis Defendologija, koji izlazi iz štampe na srpskom i engleskom
jeziku, već dvadeset tri (23) godine daje veliki doprinos razvoju teorije i
prakse zaštite, odbrane i bezbijednosti, kao i drugih oblasti iz područja
društvenih nauka. Poseban doprinos časopis Defendologija je dao konstituisanju defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani i bezbijednosti na
naučnom diskursu zaštita+odbrana=bezbijednost, što objedinjuje defendologija, po Hegelovoj dijalektici, kao nova paradigma u nauci. Veliko je
zadovoljstvo što je časopis Defendologija citiran od strane različitih autora
u citatnim bazama kao što su: Scopus, Orcid, Clarivate analytics itd., koje
automatski preuzima Google Scholar. Nivoi naučnog saznanja autora u Defendologiji permanentno su se uzdizali od deskripcije, naučnog objašnjenja,
naučnog otkrića, naučnog predviđanja, pa sve do naučnog majstorstva.
Kroz ovaj i ranije brojeve časopisa, autori daju veliki doprinos razvoju
obrazovanja i istraživanja, kao prve i druge misije Univerziteta, ali afirmišu i
treću misiju razvoja Univerziteta koja se odnosi na veće angažovanje Univerziteta u zajednici. Pored nastave i istraživanja, kao osnovnih univerzitetskih
misija, pod trećom misijom Univerziteta podrazumijeva se odnos Univerziteta i zajednice, okoline. Treća misija Univerziteta sastoji se od dvije dimenzije: društvene, civilne i ekonomske, koje treba da budu ravnopravne.
Treća misija Univeriziteta može da se realizuje kroz dvije paradigme i to
služenje zajednici, nasuprot paradigme zalaganje u zajednici.

Svakako, može se zapaziti da je na nekim univerzitetima u BiH veća
usmjerenost ka komercijalnoj i ekonomskoj u odnosu na društvenu i civilnu dimenziju.
Uvaženi autori i u ovom broju časopisa sagledavaju društvene pojave, društvene odnose, društvene procese, stanje, funkciju i organizaciju
društva, države i „međunarodne zajednice“, te upozoravaju da mnoge analize stanja i perspektive danas pokazuju vidljive znakove nepovjerenja, nesigurnosti, kao i besperspektivnosti. Za kvalitetna rješenja za opšte dobro
svih građana treba animirati volju i energiju građana, kako bi trajno mogli
biti “pogonsko gorivo” za promjene na bolje i poštenije. Problem svemu
ovome je oportunizam, kao indikacija i oblik nemoralnog ponašanja,
kao prilagođavanje, kao krompomis, linija manjeg otpora, kapitulanstvo, nezamijeranje, nedosljednost, građanska komocija, neangažman,
licemjerstvo, kukavičluk. Nažalost, oportunizam je postao gotovo normalna pojava i konstanta ljudskog ponašanja. Oportunističko je ponašanje
i izraz defetizma, uvjerenja da se i tako ne može bitno uticati na “tok stvari”.
Određeni često ističu “dosta sam ja stavljao glavu na panj, neka to
sada čine drugi”.
Verbalizam je u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ostao
najučestaliji vid oportunizma i konformizma. Bučne su fraze i verbalni
talambasi godinama ispunjavali i ispunjavaju naš društveni i kulturni prostor. Tako da smo postali njihovi zarobljenici, pa ih se ne odričemo ni danas
u teškom vremenu suočavanja i samoosvješćivanja, kada bi nam morale
odzvanjati tako prazno i šuplje. Moralno je pitanje prvog reda odreći se
nekih melodija koje su nas uspavljivale, ponižavajući samohvalisanje,
umjesto da nas trgnu iz samozadovoljnog dremeža.
Trajno pitanje jeste i treba da bude – šta je to i treba li nam moralna
obnova. Ovo pitanje ima smisla jedino ako se zapitamo je li moralna obnova
moguća. U uslovima Bosne i Hercegovine društveno i državno vlasništvo
je nesigurno, a ukoliko uživa pravnu i političku zaštitu, gotovo je sasvim
izvan moralne zaštite. Privatizacija društvenog u većoj mjeri završena je
kao najteži oblik krađe i napada na državu, što kod nas gotovo i ne nailazi
na moralnu osudu. U masama su uvijek akumulirane velike potencijalne
energije. Treba ih prepoznati i usmjeravati. Tu je velika uloga akademske
zajednice i razvoja treće misije Univerziteta.
Urednik i glavni i odgovorni urednik
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Prof. dr Ostoja Barašin1
Defendologija centar
Apstrakt:
Može se slobodno reći da je malo disciplina koje su toliko izmicale
pojmovnom određenju i predmetnom okviru koji bi bio opšteprihvaćen.
Višesadržajnost sociologije dovela je do stanja u kome gotovo u svakom
udžbeniku ili knjizi, druge karakterne prepoznatljivosti, postoje različiti
određujući okviri njenog predmeta. U svim tim razdobljima i definicijskim
traganjima za određenjem sociologije, razvijao se mučan proces traganja
sociologije za sopstvenim naučnim identitetom. Mnoge analize stanja i
perspektive sociologije danas pokazuju vidljive znake nepovjerenja, nisugornosti, kao i besperspektivnosti. Ovakvo stanje je posljedica činjenice
da mnogi, izvan discipline, ne shvataju sociologiju ozbiljno i ne pridaju
joj zasluženi značaj, a taj problem postaje još dramatičniji kada se uzme u
obzir i činjenica da su se te nedoumice uvukle i u redove samih sociloga.
Sve izraženija sumnja u sebe šteti sociologiji mnogo više nego sumnja onih
koji ne pripadaju profesiji.
Ključne riječi: Sociologija, funkcionalizam, sociološka imaginacija

1 Autor za korespondenciju: prof. dr Ostoja Barašin, Evropski defendologija centar,
Banja Luka, e-mail: barasinostoja@gmail.com.
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1. Sociologija od ideje do nauke
Sociologiju, kao opštu teorijsku i fundamentalnu nauku o cjelovitom poimanju društva, veoma je teško odrediti. Kont je smatrao da je
došlo vrijeme da se pojavi posljednja u nizu, a za njega i najveće nauka:
sociologija.2U svom obrazloženju načina na koji sociologija može postati nauka, Kont je naglašavao da disciplina treba da potraži opšte zakone
koji mogu da objasne funkcionisanje društvenog univerzuma, po ugledu
na fiziku njegovog doba. Dakle, Kont je vidio sociologiju, ističe Tarner, kao
’’tvrdu nauku’’poput bilo koje druge nauke. Kao tvrda nauka, sociologija je
mogla imati inženjersku primjenu, što, u suštini, znači da su se sociološki
zakoni mogli koristiti za ponovnu izgradnju društva. Svjestan dramatičnosti društvenih promjena IX vijeka, Kont se ne zalaže za vraćanje točka istorije unazad, već slavi dolazak novog društvenog poretka zasnovanog, ne
na teološkim uvjerenjima, već na tekovinama pozitivizma. Posvećen radu
na utemeljenju društvenih nauka čini napore da politiku uzdigne na rang
nauke. Uočavajući duboku krizu zapadnog društva, Kont prezima ulogu
naučnog reformatora, objavljujući Plan naučnih radova potrebnih za reformu društva, 1822.
Ako prihvatimo činjenicu da je Kontov najveći doprinos sociologiji
bio njegovo zagaovaranje nove nauke o društvu, onda Dirkemu možemo
pripisati zaslugu da je ozvaničio, skoro pola vijeka kasinije (1888. godine),
oblačenje univerzitetskog ruha sociologiji. ’’Naše društvo treba ponovo da
stekne svijest o svom organskom jedinstvu...Pa dobro, gospodo, vjerujem
da je sociologija, više nego bilo koja druga nauka, u stanju da vaspostavi te
2 On je izložio svoju zamisao naučne sociologije i dao racionalno obrazloženje sociologije
u jednom neprijateljskom intelektualnom okruženju i vremenu. ‘’Evropa ranih
tridesetih godina 19. vijeka ga je pozdravljala. Dvadeset godina kasnije su ga ismijavali
i nazvali ludom. Šta se još može reći o čovjeku koji se proglasio ‘’velikim sveštenikom
čovječanstva’’za gomilu radnika i trećerazrednih intelektualaca. Svoje radove, počev
od 1844. godine, potpisivao je riječima: ‘Osnivač univerzalne religije, veliki sveštenik
čovječanstva’. Posljednji tom njegovih spisa, koji su ga proslavili 1830. nije zavrijedio
ni jedan jedini pregled u francuskoj štmpi 1842. godine. Plaćao je cijenu, jer je bio
arogantan, grub i neprijatan. U odbrambenom stavu je ostao do kraja, čak je izjavio da
će se podvrgnuti ‘’mentalnoj higijeni’’i da neće čitati djela ljudi za koje je smatrao da su
intelektualno inferiorniji. Bio je to osnivač sociologije-Ogist Kont’’ (Tarner, 2009:31).
10
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ideje.’’ (E. Dirkem, 1888)3 Ako jedna nauka, bez obzira na područje stvarnosti, bude uključena u sistem univerzitetskih disciplina kao najviši, najpostojaniji i najuticajniji oblik organizacije saznajnih djelatnosti ulazi u zrelo
doba razdoblja svog razvoja. Dobijajući univerzitetski status, otvorene su
joj potpuno nove mogućnosti koje su joj do tada bile uskraćene ili, pak,
teže dostupne. Univerzitetski status je sociologiji pružio mogućnost organizovanog i metodičnog prenošenja i širenja znanja u njenoj oblasti, osposobljavanje stručnjaka snabdjevenih akademskim znanjem, sistematičniju naučno-istraživačku djelatnost, uklapanje u interdisciplinarnu podjelu
rada, uspostavljanje objektivnog odnosa prema srodnim disciplinama, kao
i strožiji odabir teorijskog znanja, iskustvenih uopštavanja i metodološki
sredstava koja će ona ugrađivati u svoj sistem.
Može se slobodno reći da je malo disciplina koje su toliko izmicale
pojmovnom određenju i predmetnom okviru koji bi bio opšteprihvaćen.
Višesadržajnost sociologije dovela je do stanja u kome gotovo u svakom
udžbeniku ili knjizi druge karakterne prepoznatljivosti postoje različiti
određujući okviri njenog predmeta. U svim tim razdobljima i definicijskim
traganjima za određenjem sociologije razvijao se mučan proces traganja
sociologije za sopstvenim naučnim identitetom. Pored multisadržajnosti
mnoštvo pojedinačnih (posebnih ili specijalnih) identiteta opterećeni su
bili u početku filozofskim spoznajama, pa spoznajama drugih naučnih
disciplina, a potom i vannaučnih saznanja. Produkovalo je to mnoštvo
identiteta u kojima se u svakom od njih sociologija nastojala osloboditi
nekog od navedenih saznanja, uz izgradnju određujućeg naučnog svojstva
3 Jedan naizgled nevažan događaj u akademskom životu Francuske potkraj IX vijeka
imao je, ipak, čak i van granica zemlje u kojoj se zbio, dalekosežne posljedice po razvoj
sociologije kao nauke i profesije. Ministarskim ukazom od 20. jula 1887. godine, Emil
Dirkem, srednjoškolski profesor filozofije u mjestu Troa, star dvadeset devet godina, bio
je kao predavač, to jest u zvanju docenta bez doktorata, postavljen za predavača na, za
njega, osnovanom predmetu ‘’pedagogija i društvena nauka’’ na Filozofskom fakultetu
u Bordou. Ispod ovog eklektičkog naziva tečaja bio je, prikriveno, institucionalizovanje
jedne nove nauke, sociologije, kao akademske discipline. Ovaj datum i događaj se u
istoriji razvoja socilogije obilježavaju kao događaj koji je obilježio početak nove istorije
razvoja sociologije, jer je jedna do tada uglavnom marginalna intelektualna djelatnost
bila integrisana u akademski establišment i na taj način zadobila legitimnost ‘’stroge
nauke’’.
Defendologija, 2019. | Broj 43-44 |
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prepoznatljivosti vlastite naučne oblasti zasnovane na sociološkoj uslovljenosti ograničenja sopstvenog okvira proučavanja. ’’Sociološka imaginacija
nas osposobljava da shvatimo život pojedinca, kao i njihove uzajamne odnose u uslovima datog društva. To je onaj nesumnjivi zadatak sociološke
imaginacije i u tome su njene perspektive.’’(Mils, 1998:8). Kroz različite
periode razvoja koje je praćeno naporima oslobađanja od uticaja ili prisutnosti drugih saznanja, sociologija je stalno obogaćivala svoj teoretski
i metodološki okvir postojanja vlastitim specifičnostima i prepoznatljivošću. U toku traganja za vlastitim naučnim identitetom sociologija se preobražavala i kretala od nesistematizovanih i fragmentarnih razmišljanja,
kako o cjelini društva, tako i o njegovim parcijalnim djelovima ka sistematizovanim i cjelovitim istinama o društvenim institucijama i kretanjima u
razvoju društva.
Zato Gurvič, s pravom, ističe da društvenu stvarnost ne proučava
samo sociologija, nego to čine i posebne društvene nauke, rođene prije nje
i djelimično autonomne, zbog čega specifičnost sociologije nije moguće
odrediti ako se u isto vrijeme ne odredi njeno područje i njen metod, a
time i predmet interesovanja koji nastaje uzajamnim prožimanjem njenog
područja i metoda. Područje sociologije je društvena stvarnost, koja se ne
može svesti ni na koju drugu stvarnost. ’’Ona se manifestuje, prije svega, u
’totalnim društvenim fenomenima’ ili totalitetima u kretanjutim žarištima
vulkanskog vrenja, zahvaćenim smjenjivanjem plima i oseka, tim rezervoarima erupcija kolektivnih činova i napora, fenomenima kojima kretanje
znači neprekidnu borbu protiv vanjskih i unutrašnjih prepreka i kroz koje
djelovanjem Mi, grupe i društva stvaraju i preobražavaju sami sebe. Totalni
društveni fenomeni rađaju mnogostruka ljudska značenja koja ih prožimaju ili se na njih kaleme.’’(Gurvič, 1966:28-29).
Jedan od osnivača sociologije i tvorac njenog imena, Ogist Kont,
je isticao da je sociologija nauka, najmlađa po postanku, ujedno je i najkompleksnija od svih nauka. To se odnosi, ne samo po položaju u odnosu
prema prirodnim, već i u odnosu na njeno mjesto među humanističkim
naukama. Ono oko čega se i danas vodi polemika u sociološkom diskursu,
jeste pitanje da li je ili nije sociologija dostigla svoju zrelost i da li je dostigla
jedinstvo teorijskog i empirijskog istraživanja za kojim svi teže. Tu polemiku podstiče postojanje velikog broja definicija koje određuju sociologiju
12
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kao nauku, za koje se u najvećem broju može reći da su nedorečene i manjkave, odnosno da ne određuju cjelinu sociološke misli. ’’Ni jedan od velikih osnivača sociologije: ni Sen Simon, ni Prudon, Konte, ni Marks, kao
ni Spenser, nemaju definiciju sociologije koja bi bila adekvatna njihovim
stvarnim idejama. Kod osnivača sociologije prije možemo naći indikacije
o predmetu sociologije, ili tačnije, specifičnosti područja realnosti u kojem
ona stvara svoj predmet’’(Gurvič, 1966:16).
Na bazi analize velikog broja definicija klasika sociologije i sociološke misli, Gurvič nudi svoje određenje sociologije kao nauke: ’’Sociologija je kvalitativna i diskontinuitetna, na dijalektici zasnovana, tipologija
astrukturalnih, strukturabilnih i strukturiranih totalnih društvenih fenomena, koje ona proučava odjednom u svim dubinskim slojevima, na svim
ljestvicama i svim sektorima, sa težnjom da prati njihova kretanja strukturiranja, destrukturiranja, restrukturiranja i raspadanja strukture i da ih
objašnjava u saradnji sa istorijom.
Ako bismo to htjeli kraće formulisati, mogli bismo reći da je sociologija nauka koja proučava totalne društvene fenomene u cjelokupnosti
njihovih vidova i njihovih kretanja, svrstavajući ih u dijalektiktički izražene
mikrosocijalne, grupacione i globalne tipove koji neprekidno nastaju i nestaju’’ (Gurvič, 1966:36).
Određenjem sociologije kao nauke i njenog predmeta, bavili su se
i sociolozi na prostoru prethodne Jugoslavije, od kojih je zanimljivopomenuti dvije.
’’Sociologija je nauka koja se bavi proučavanjem opštih, zajedničkih svojstava socijalnih pojava i odnosima među ovim pojavama. Drugim
riječima, ona ispituje suštinu raznih vrsta, klasa, tipova društvenih pojava,
a pod tim se podrazumijevaju razni oblici u kojima ljudi žive, razni procesi
i odnosi u koje oni stupaju, kao i tekovine koje iz tih procesa i odnosa nastaju. Pri tome je poseban naglasak na interakciji raznih društvenih pojava,
na konkretnom proučavanju međusobnih odnosa ekonomskih, političkih,
psiholoških i idejnih fenomena.
Sociologija je, dalje, nauaka koja se bavi proučavanjem zakonitosti
strukture, razvitka i funkcionisanja pojedinih društveno-ekonomskih formacija, kao i prelaza jednih formacija u druge. Tek pri proučavanju života
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i rada ljudi i društvenih grupa, odnosno društvenih oblika, odnosa, procesa i tekovina u totalitetu određene epohe društva, tj datog sistema, može
se uočiti uzajamna povezanost, interakcija društvenih pojava u njihovom
strukturalnom i dinamičnom vidu.
Konačno, sociologija na temelju proučavanja onog što je opšte u
pručavanju društvenih pojava, ono što je tipično za određenu vrstu društvenih pojava, kao i na bazi proučavanja zakonitosti strukture, funkcionisanja i razvoja pojedinih društveno-ekonomskih formacija kroz istoriju,
treba da uoči cjelinu strukture i razvoja ljudskog društva, odnosno izučava
zakone razvoja društva uopšte.’’(Fijamengo, 1975:95).
Danilo Ž. Marković misli da je ’’Opšta socilogija najpotpunija teorijska nauka o ljudskom društvu kao jedinstvenoj realnosti, koja utvrđuje
specifičnost društvenih pojava i njihove odnose u strukturi te društvene
realnosti, otkrivajući sociološke zakone o strukturi i razvoju društvenih
pojava, užih strukturalnih cjelina i globalnog društva.’’(Marković,1999:50).
Socilogija je, nesporno, od svog nastanka pa do danas, potvrdila
sebe kao posebnu disciplinu, ustanovljujući svoj predmet, kao i metod kojim će ga proučavati. ’’Izvorno, sociologija nije bila samo novi pristup proučavanju društva, već je bila sveukupno otkriće pojave (fenomena) ’društva’
kao takvog.’’ (Berger-Kelner, 1991:31). Mertonova latentna i manifestna
funkcija nam sugerišu potrebu distinkcije pojmova kojim se potvrđuje da
manifestna projekcija društvene stvarnosti nije kompletna i ne predstavlja
cjelinu priče, što implicira potrebu proučavanja i latentne, nevidljive dimenzije. To, u osnovi, znači da svijet nije ono što izgleda da jeste. Zato je
Đ. Šušnjić u pravu kada kaže: ’’Naš svijet se sastoji od onoga što se vidi i
onoga što se ne vidi: vidljivo i nevidljivo tek čine stvarnost. Vidljivo je samo
djelić onog što je stvarno.’’(Šušnjić, 1999:18).Za Rajta Milsa, bez obzira šta
je tačno kada su u pitanju discipline kao što su političke nauke i ekonomija,
istorija i antropologija, ’’Očigledno je da je danas u SAD sociologija, ili bar
ono što je poznato pod tim imenom, postala centar razmišljanja o društvenoj nauci. Sociologija je, isto tako, postala centar interesovanja za nučne
metode i pored toga, u sociologiji se sreće ono najekstremnije interesovanje za ’opštu teoriju’ Zaista je obilje intelektualnog rada uloženo u razvoj
sociološke tradicije.’’ (Mils, 1998:26).
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Kada promišlja o ulozi sociloga, Mils kaže da on treba da bude tumač i da treba praviti razliku između opisivanja i tumačenja društvenih
odnosa, jer je smatrao da je sociologija prvenstveno empirijska nauka i da
je polje njenog istraživanja nužno ograničeno na data istorijska društva.
Smatrao je da se sociolog ne smije zadržati samo na opisivanju sadašnjeg
stanja pojave, već da mora ići u istoriju kako bi pojavu posmatrao u razvoju. Slijedeći klasičnu evropsku sociološku tradiciju, prvenstveno Vebera,
Mils se trudio da se izdigne iznad vidika statistike, da pitanja obuhvati šire i
dublje, da ih saznaje neposrednije, sopstvenim iskustvom, da o njima misli
i zaključuje nezavisno od statistike i njenih korelacija.
Možda je razumno pretpostaviti da će sociologija napredovati, kako
ističe R. Merton, sve dok njeno glavno, ali ne i isključivo, zanimanje bude
teorija srednjeg obima, a da će nazadovati ako se njena pažnja prvenstveno
usmjeri u pravcu razvijanja totalnih socioloških sistema. ’’Teoretičar socilogije, koji se isključivo posveti istraživanju totalnog sistema sa svojim
velikim apstrakcijama, rizikuje da, kao i moderni namještaj, unutrašnjost
njegovog uma bude gola i neudobna’’(Merton, 1979:56).
Mnoge analize stanja i perspektive sociologije danas pokazuju vidljive znake nepovjerenja, nesigurnosti, kao i besperspektivnosti. Ovakvo
stanje je posljedica činjenice da mnogi izvan discipline ne shvataju sociologiju ozbiljno i ne pridaju joj zasluženi značaj, a taj problem postaje još
dramatičniji kada se uzme u obzir i činjenica da su se te nedoumice uvukle
i u redove samih sociologa. Sve izraženija sumnja u sebe šteti sociologiji
mnogo više nego sumnja onih koji ne pripadaju profesiji.
2. Društveni kontekst nastanka i razvoja sociologije
Brzina društvenih promjena, koju su donijeli kapitalizam i industrijska revolucija u modernoj Evropi,uticali su i na dramatičnu poziciju
sociologije, zavisno od društvenih okolnosti. Pojava diktatorskih režima
različitih ideoloških boja, suočili su sociologiju sa velikim izazovima, a prvenstveno bila je prinuđena često da igra ulogu zagovornika (aplogete).
Dvadeseti vijek je, nesumnjivo, nanio ozbiljne udarce ideji prosvjetiteljstva
i njegovom optimizmu, kao i samom pojmu racionalne ’stvorivosti svijeta’.
Cijeli dvadeseti vijek je obilježen krizom modernosti i moderne sekularne
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racionalnosti. Ovakvo stanje je, svakako, povezano i sa teškoćama koje su
se javile u okviru sociologije. Dramatičan karakter dvadesetog vijeka je
uslovio nekoliko različitih mišljenja koji su vodili ili u reafirmaciju optimističke vjere u doba prosvjećenosti, bilo da to čine preko ideja marksističkog progresivizma ili kroz centrističko-liberalnu ideju progresa Roberta
Nizbeta.
Početkom 19. vijeka, kada se rađa ideja o nauci o društvu, sociologija je nastala kao odgovor na rušenje starog društvenog poretka što su ga
izazvale politička i industrijska revolucija. A taj odgovor po Nizbetu, bio
je konzervativan. Sam Nizbet govori o ‘’paradoksu sociologije’’ i to ‘’kreativnom paradoksu’’ koji ‘’leži u činjenici da je, premda prema svojim ciljevima, političkim i naučnim vrijednostima svojih ključnih karakteristika,
pripada glavnoj struji modernizma, dok njeni bitni koncepti i implicitne
perspektive smještaju je, uopšte govoreći, mnogo bliže filozofskom konzervativizmu. Zajednica, autoritet, tradicija, sveto: to su glavne konzervativne
teme tog doba, koje su živo prisutne na intelektualnoj liniji. Jednako tako
nametnule su se i slutnje otuđenja kao i totalitarne vlasti koja se uzdiže
iz masovne demokratije, kao i kulturnog propadanja. Uzalud ćemo tražiti
znatniji uticaj tih ideja i slutnji na ozbiljne radove ekonomista, politologa, psihologa i etnologa tog vremena. A u sociologiji su one, preobražene
racionalističkim ili naučnim ciljevima sociologa, u samoj srži discipline’’
(Nizbet, 2007: 37-38). Očigledno, radi se o idejama koje se vežu uz predmoderna društva, što Nizbet dodatno naglašava, povezujući ih sa suprotstavljenim pojmovima, koji nedvosmisleno pripadaju razdoblju modernosti. To su ideje društva, vlasti, klase, sekularnog i napretka. Nizbet smatra
da je prvih pet ideja primarno, a da je preostalih pet tek izvedeno iz njih.
Nizbetovo vezivanje rane sociologije uz isključivo konzervativne reakcije
na prosvjetiteljstvo, Francusku revoluciju, građansku individualizaciju i industrijalizaciju u najmanju je ruku diskutabilno, ali ne može se eksplicitno
ni poreći.
Sociološko-saznajna analiza širih društvenih uslova u kojima je nastala sociologija, nesporno potvrđuje da je ona, bar u Francuskoj, univerzitetski status stekla upravo zahvaljujući činjenici da je, u svojoj dirkemovskoj verziji, najneposrednije odgovarala vannaučnim ciljevima ondašnjeg
republikanskog poretka. Ako je, kao što je i sam Dirkem tvrdio, sociologija
16

Defendologija, 2019. | Broj 43-44 |

bila i ostala izrazito francuska nauka, potrebno je naći objašnjenje na koji
način je došlo do toga da, upravo u Francuskoj, sociologija dobije akademski status, a sa druge da se javi volja da se ona upotrijebi u ideološke svrhe.
Industrijska revolucija je ostavila neizbrisiv trag i potvrdu odlučujećeg uticaja na misao devetnaestog vijeka. U svim sferama duhovnog
stvaralaštva, industrijska revolucija je pokazala svoju snagu i legitimisala
se kao tipično engleska, kao što će politička revolucija iz 1789. biti tipično
francuska, međutim, implikacije industrijske revolucije neće mimoići ni
Francusku ni Njemačku. Položaj radane snage, preobražaj vlasništva, industijski grad, tehnologija i tvornički sistem, primjećuje R. Nizbet, postali
su najizazovniji aspekti industrijske revolucije koji će opredjeliti nastanak
sociološke problematike i promišljanja. Ti koncepti sociologije, nastali pod
tim uslovima, ostvariće presudan uticaj na vodeće mislioce sociologije tog
vremena, kao što su Karl Marks i Maks Weber. Položaj radničke klase postaće dominantna tema mnogih socioloških rasprava, kako sa moralnog,
tako i sa analitičkog stanovišta.Novi sistem je gotovo u potpunosti ukinuo
stalež sitnih seljaka, primjećuje R. Nizbet i konstatuje kako se sa kraja na
kraj Engleske, moglo vidjeti kako se kuće, u kojima su živjeli sitni seljaci
i njihove srećne porodice, sada trajno urušavaju. Svuda se moglo vidjeti
kako se tradicionalni odnos koji pruža sigurnost uništava, kako obrtnici i
seljaci postaju ’’ruke’’, podređeni gospodarima tkanine, vladarima tkalačkog stroja, velikim gospodarima pređe. Preovladavao je osjećaj kod ljudi,
da dok se živjelo na relaciji gospodar i čovjek, svako je imao svoje mjesto i
svi su bili slobodni. Nastalo je stanje gospodara i robova.
Taj koncept modernosti je označen kao skup ideja i praksi proizašlih
iz intelektualno-filozofskih, društveno-ekonomskih i političkih okolnosti s
kraja 18. i početka 19. vijeka. To je upravo rađanje nečeg novog (društvenog i ljudskog) što je Hegel izrazio u Predgovoru „Fenomenologiji duha“
ovim riječima: „Nije uostalom teško vidjeti da je naše doba vrijeme rađanja
i prelaza u jedan novi period. Duh je raskinuo s dosadašnjim svijetom svog
opstanka i predstavljanja i upravo se sprema da ga utopi u prošlost, i da započne rad na svom preoblikovanju.“(Hegel, 2000: 9). To preoblikovanje odvija se na nekoliko nivoa i oni određuju bitne karakteristike modernosti: na
ekonomskom nivou, visok sepen rasta proizvodnje i potrošnje; na političkom polju, učešće javnog mišljenja, odnosno demokratskog predstavništva
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naroda u određivanju i izboru političkih alternativa; na kulturnoj ravni, difuzija sekularnih i racionalističkih normi i vrijednosti; u društvenoj stvarnosti, neograničena sloboda kretanja odnosno lična sloboda s obzirom na
geografsku, socijalnu i političku pokretljivost; na nivou individualnosti:
povećanje individualnih proizvodnih sposobnosti, lične nezavisnosti, sklonosti međusobnoj saradnji itd. Sumirajući nabrojane nivoe obilježja modernosti, može se zaključiti da se ona pojavljuje kao proces sekularizacije,
demokratizacije, racionalizacije, industrijalizacije, urbanizacije i individualizacije, pri čemu je važno naglasiti da je ovaj proces naglašeno shvaćen
kao progres, upravo u onom smislu linearnog napredovanja naslijeđenog
od filozofije prosvjetiteljstva. Sam koncept ideologije, saelementima kritike, cilja i djelovanja u osnovi je i sam moderan. Ali, ideologije moderne su
pretpostavljale da samo ljudska bića ne mogu izvršiti ciljanu i konstruktivnu društvenu promjenu, već se to može postići i racionalnim metodama
političkog organizovanja, korišćenjem države kao mehanizma za poboljšanje kvaliteta ljudskog života, kao i nastojanjem da se moć države osvoji
kroz političke organizacije kao što su stranke. Na traj način bi se oblikovali
programi društvenih promjena.
3. Protivrječnosti u sociologiji i njeno snalaženje u društvenim
promjenama
Moderno doba se karakteriše velikim ubrzanjem društvenih promjena, što primjećuje i Berger, konstatujući da se institucije, grupe, pa čak
i pojedinci kreću mnogo brže od infantilnosti do senilnosti, uz vrlo kratke
međuperiode. Sličnu situaciju preživljava i sociologija. Polovinom dvadesetog vijeka samosvijest sociloga se svodila na pripadnost perspektivnoj
profesiji, dok ’’danas, nasuprot iznesenoj ocjeni, sociolozi troše prekomjerno mnogo vremena uvjeravajući se međusobno o trenutnom stanju profesije, kao kolege iz staračkog doma kojima je sama činjenica da su još uvijek
tu dovoljan razlog da čestitaju jedni drugima.’’Sociolozi su uvijek u sukobu
sa vlastitom disciplinom ako žele da igraju ulogu zagovornika nečega, ili,
još preciznije, ako žele toraditi kao sociolozi. Ovo stoji, bez obzira na to
zagovaraju li ’konzervativne’ ili ’revolucionarne’ ciljeve. Sociološki genije
je negativan i paradoksalno, upravo kao negacija sociologija je u stanju da
pruži svoj najveći doprinos bilo kom pozitivnom cilju. To ’podrivajuće’
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svojstvo sociologije su osjećali, skoro instinktivno, diktatorski režimi svih
ideoloških boja i zato je sociologija ili izložena represiji, ili postaje vlastita karikatura u zemljama u kojima vladaju takvi režimi.’’(Berger-Kelner,
1991:33).
I u Socijalističkoj Jugoslaviji sociologija je nosila breme ideologije,
prije svega u svom nazivu je koristila prefiks marksistička, a jedan od vodećih sociologa tog vremena, Ante Fiamengo između ostalog ističe: ’’Porast
zanimanja za sociologiju u socijalističkim zemljama diktiran je posebnim
okolnostima. Socijalizam je sistem koji se izgrađuje sa više elemenata svjesnosti, a manje stihijnosti u odnosu na izgradnju kapitalističkog sistema.
Ta činjenica traži maksimum poznavanja zakonitosti društvenog kretanja’’
(Fiamengo, 1975:7). Ključni problemi socijalizma, osnovne zakonitosti
njegovog razvoja i tendencije daljeg kretanja, tvrdi Fiamengo, najbolje se
i najpravilnije mogu uočiti strukturalnim i dinamičkim snimanjem svih
oblasti društvenog života. ’’Samo pod takvim pretpostavkama može se
dobiti naučno preciznija slika funkcionisanja socijalizma, a time znatno
sigurnija orijentacija i kompas pri donošenju raznih ekonomskih, političkih i kulturno-prosvjetnih mjera, radi ubrzanja izgradnje socijalizma. Pod
takvom pretpostavkom razni praktični i svjesni konkretni zahvati u raznim
sferama društvenog života, više će i adekvatnije odgovarati osnovnim tendencijama kretanja socijalizma’’(isto, str.7) U tom pogledu, Fiamengo smatra da jači zahvat u pravcu empirijskih socioloških istraživanja izgradnje
socijalizma, treba da bude jedan od osnovnih zadataka sociologije kao nauke. Iako ideološki usmjeren sociolog, Fiamengo je ipak, implicitno polemisao sasobom, između vrijednosne neutralnosti i apologije, postavljajući pitanje: ’’Neće li takvim usmjerenjem sociologija zapasti u sociografiju
i time sa jedne opšte nauke o društvu sebe degradira u golu empirijsku
disciplinu bogatu deskriptivnim materijalom ali, dobrim dijelom, lišenu
naučnih eksplikacija ključnih problema kretanja socijalizma.’’ U takvim
okolnostima često se dešava da naučnici-sociolozi skrenu u aplogetstvo.
Ali, odmah tu bojazan pokušava eliminisati, bar za određeno vrijeme, tvrdeći da se to neće desiti jer, za razliku od građanskog, marksistički smjer u
sociologiji ima u, istorijskom materijalizmu, izgrađenu naučno fundiranu
generalnu teoriju i metodu čime se umanjuje opasnost ’’da se sociologija
izgubi u moru empirijskog materijala i sklizne u deskriptivnu disciplinu,
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sociogrfiju.’’ U samopolemici i samoodbrani, Fiamengo i dalje promišlja o
mogućnosti da se dogodi veće ili manje skretanje prema sociografiji, ali on
ponovo traži izlaz kroz zaključak da, iako se desi skretanje ka sociografiji,
postoji mogućnost da se takve tendencije lakše prevladaju u odnosu na
građansku sociologiju. Složili se sa Fiamengom ili ne, ne može se osporiti
činjenica da je socijalizam, kao i drugi totalitarni sistemi, proizveo veliki
broj apologeta među naučnicima.
Bez obzira na to da li je predmet interesovanja, ističe R.Mils, snažna
država, velika sila, ili neki mali literarni kružok, porodica, tamnički život ili
religija, pitanja, kao što su ona gore nabrojana, su pitanja koja sebi postavljaju analitičari društva. Ta pitanja predstavljaju intelektualni stub klasične
studije čovjeka kao društvenog bića-to su pitanja koja neizbježno postavlja
svako ko ima sociološke mašte, imaginacije.
4. Drštvene promjene i njihova refleksija na čovjeka
’’Došli smo do saznanja da svaki pojedinac živi, od jedne generacije do druge, u nekom određenom društvu; da on proživljava svoj život,
kao i to da ga proživljava u određenoj istorijskoj sekvenci. Već samom činjenicom svog življenja on doprinosi, bez obzira na to kako to neznatno
bilo, uobličavanju tog društva i toku njegove istorije, mada je i on sam, sa
svoje strane, proizvod društva i onih istorijskih sila teže i protivteže, koje
u okviru društva dolaze do izražaja.’’ (Mils, 1998:8).Vođen sociološkom
imaginacijom, Rajt Mils uočava da se u njoj, sociloškoj imaginaciji, nalazi
želja za razumijevanjem društveno-istorijskog smisla i pložaja pojedinca.
Ta kontekstualna ravan na kojoj egzistira Rajtova misao odnosi se, kako na
društveni kontekst, tako i na istorijski period u kome pojedinac ostvaruje
svoju egzistenciju. Zato je od suštinske važnosti praviti distinkciju između
’’lične, privatne teškoće, uslovljene sredinom u kojoj se živi’’ i ’’javnih, društvenih problema koji izviru iz socijalne strukture’’.
Ono što će povezati nauku o društvu, u procesu njenog konstituiranja tokom 19. vijeka sa ideologijama moderne, jeste činjenica da je i
nauka o društvu od samog početka, odnosno ideje o ’’socijalnoj fiziologiji’’
Sen Simona, pa do Dirkema i Webera koji već govore o sociologiji kao akademskoj naučnoj disciplini bila, takođe, reakcija na društvene, političke,
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ekonomske, kulturne i druge promjene proizašle iz političke i industrijske
revolucije. U krajnjem, specifičnost sociologije kao nauke o društvu i čovjeku kao ’’društvenom biću’’, sastoji se u tome što je i sociolog pripadnik
tog društva i učesnik društvenih vrijednosti.Iako teži naučnoj objektivnosti i vrijednosnoj neutralnosti, u njegovom se djelu ipak ogleda ’’duh vremena’’, pa onda i ideologije, tim prije što su i one same reakcija na ključne
događaje koji određuju neko razdoblje. Ono, međutim, što sociologiju jasno razlikuje od ideologije jest nedvosmisleno istaknuta pozicija, da se o
društvu i promjenama koje se događaju u njemu, progovori na racionalan
i naučno-objektivan način.Jasno je, dakle, da se radi o težnji, posebno istaknutoj u francuskoj sociologiji, da se nova nauka uspostavi kao pozitivna
nauka, koja će u Kontovoj hijerarhiji nauka zauzeti vodeću poziciju. O ideologiji je svoj stav imao i Fiamengo: ’’Ideološki sukobi i fronte u prošlosti,
te ideološki sukobi i ratovi u sadašnjosti, neizbježne su manifestacije društvenih protivrječnosti u ekonomskoj strukturi društva. Oni su bili strašna
idejna sila u prošlost, oni su snažna pokretačka sila i na savremenom stepenu razvoja čovječanstva, kao što će u svom specifičnom vidu ostati veoma značajna pokretačka sila u procesu izgradnje socijalističkog društva’’
(Fiamengo, 1975:416).
Stanje anomije koje se manifestuje kroz raspad tradicionalnih solidarnosti, nametanje novih uloga i institucionalnih obrazaca, nemogućnost
primjene starih vrijednosti i vjerovanja, po ocjeni Bergera i Kelnera, gura
pojedinca u to stanje, a to je stanje neukorijenjenosti i dezorijentacije, tako
da se on više ne osjeća kod kuće u svom svijetu. Čini se da od Dirkema do
danas nije ništa promijenjeno, jer on primjećuje: ’’Stanju anomije imaju se
pripisati, kao što ćemo to pokazati, sukobima koji se bez prestanka obnavljaju. Jer, kako ništa ne obuzdava snage koje stoje jedne prema drugima i
ne postavlja im granice koje su dužne poštovati, one teže da se razvijaju do
kraja, te se između sebe sudaraju da bi se uzajamno suzbijale i jedna drugu
podjarmljivale. Svakako, jače uspijevaju da smrve slabije ili da ih sebi potčine. Primirja nametnuta silom uvijek su samo privremena i ne smiruju
duhove. Ljudske strasti zaustavljaju se jedino pred nekom moralnom silom koja im uliva poštovanje. Ako nema nikakvog autoriteta te vrste, onda
vlada zakon jačeg, te, prikriveno ili otvoreno, ratno stanje nužno postaje
hronično.’’(Dirkem,1972:52-53). Ovakvo stanje Dirkem smatra bolesnom
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pojavom, jer je ona protiv samog cilja svakog društva koji se sastoji u tome
da iskorijeni ili da ublaži taj rat među ljudima, podređujući fizički zakon jačeg jednom višem zakonu. Beznađe i besperspektivnost kod građana BiH,
danas,može se okarakterisati kao stanje anomije, jer započeta tranzicija
kojoj se ne vidi kraj, iznevjereni ideali blagostanja i blagodeti demokratije
poslije sloma socijalizma, ukorijenili su kulturu siromaštva4 kao dominantnu kulturu.
Siromaštvo5 na direktan način ugrožava ljudsko dostojanstvo, jer
ljude lišava osnovnih prava kao što su pravo na rad, dostojanstven život
ili obrazovanje. Sve donedavno, termin “siromaštvo” primjenjivan je u
4 U 2016.godini u BiH je ispodapsolutnelinijesiromaštvabilo 28 % stanovništva, u FBiH
28 % i u RS 30 %. To znači da u BiHoko 900.000 ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva.
Na indirektan način to potvrđuju i procjene međunarodnih organizacija iz 2016. godine.
BiH je po procjeni EU jedna od pet najsiromašnijih zemalja Evrope. UN istraživanja
pokazuju da svaki šesti stanovnik BiH živi od 3-5 KM dnevno (90-150 KM mjesečno), tj.
17 % stanovništva je u ekstremnom siromaštvu daleko ispod apsolutne linije siromaštva,
a da je 700.00 stanovnika na ivici siromaštva. Druga strana iste medalje je rast socijalnih
nejednakosti (5 milijardi EUR-a štednjedrži 1 % stanovništva, 90 multi milijardera postoji
u BiH). Izvor: (Papić, 2017:6)
5 Siromaštvo je širok pojam i uglavnom se posmatra kao višedimenzionalan fenomen i
ne može se svesti samo na novčana pitanja. Koncept siromaštva, koji se razmatra u ovoj
analizi, podrazumijeva nedostatak minimalnog nivoa materijalnog blagostanja u odnosu
na dati nivo izdataka za potrošnju, koji se naziva prag siromaštva. Prag siromatštva se
se izražava kroz vrijednost izdataka za potrošnju ispod koje bi se domaćinstvo smatralo
siromašnim u društvu u kojem živi. Preme definiciji OUN, siromašnima se smatraju lica
koja su lišena načina života, komfora i dostojanstva, koji se smatraju normalnim u društvu
u kojem žive. Pod siromaštvom se, pored nedovoljnih prihoda za zadovoljavanje životnih
potreba, podrazumijeva i nemogućnost zapošljavanja, neodgovarajuće stambene
uslove i neadekvatan pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim, obrazovnim i komunalnim
uslugama. U širem smislu, pod siromaštvom se može podrazumijevati nemogućnost
ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu i prirodna bogastva, prvenstveno na čistu
vodu i vazduh. Siromaštvo se stalno mjeri promjenljivim normama određenog društva i
njegovih užih sredina i po tim kriterijumima siromaštvo se dijeli na bijedu ili apsolutno
siromaštvo, relativno siromaštvo, pauperizam i novo siromaštvo.
Brojni su uzroci siromaštva. Pored privredne nerazvijenosti, često se navode i pojave kao
što su bolesti, epidemije, prirodne katastrofe, zagađenje okoline, politički i finansijski
šokovi unutar nacionalnih ekonomija i na globalnom svjetskom nivou, zatim ratna
razaranja i sl.
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značenju nedovoljnosti prihoda za nabavku minimalne korpe roba i usluga. Danas se smatra da je siromaštvo stanje kada nedostaju osnovne mogućnosti za dostojanstven život. Prepoznatljivo je da se siromaštvo manifestuje na razne načine, među kojima su nedostatak prihoda i sredstava,
neophodnih da se osigura održiva egzistencija:
• glad i neuhranjenost, slabo zdravlje;
• ograničena ili nikakva dostupnost obrazovanju i ostalim osnovnim uslugama;
• povećana smrtnost, uključujući smrtnost od bolesti;
• beskućništvo i neadekvatni stambeni uslovi;
• nesigurno okruženje, društvena diskriminacija i izolacija.
Isključenost iz odlučivanja i građanskog, društvenog i kulturnog života zajednice, takođe su bitne karakteristike negacije ljudskih prava. Multidimenzionalnost siromaštva kao pojave omogućava da se o njemu razmišlja kao o stanju koje karakterušu trajna ili hronična uskraćenost resursa,
sposobnosti, mogućnosti izbora, bezbjednosti i moći koji su potrebni za
neophodan životni standard i ostvarenje drugih građanskih, ekonomskih,
političkih, kulturnih i socijalnih prava.
Višegodišnji rat i politički konflikti glavni su uzroci istrajnog siromaštva, socijalne isključenosti iz društvenih tokova i nejednakosti u BiH.
Zaključak:
Na kraju ove rasprave možda je nejjednostavije poslužiti se Mertonovim promišljanjem da će put prema efektivnim opštim šemama u sociologiji postati zakrčen ako, kao i ranije u sociologiji, svaki harizmatični
sociolog pokuša da razvije sopstveni opšti teorijski sistem. ’’Postojanost te
prakse jedino može doprinijeti balkanizaciji sociologije, gdje svakom kneževinom upravlja njen teorijski sistem. Mi, sociolozi, moramo težiti prema
progresivno obuhvatnoj sociološkoj teoriji, koja, umjesto da se razvija iz
glave jednog čovjeka, postepeno konsoliduje teorije srednjeg obima, koje
zatim postaju specijalni slučajevi opštih formulacija’’(Merton,1979:56-57).
Sa druge strane, R. Nizbet upozorava: ’’Danas je sociologija u sve
više akademskih institucija doslovce u opasnosti od izumiranja. Ekonomija,
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politologija, antropologija ili bilo koja druga društvena nauka bliska sociologiji, nije u poteškoćama, nije ugrožena. U današnje se vrijeme uopšte čini
da se društvene nauke nalaze u boljoj situaciji nego sociologija, čak i u godinama njenog procvata. Jedino je sociologija, kao što smo bolno svjesni,
izabrana za odbacivanje.’’(Nizbet, 2007:15). Sociologija je, pored ostalog,
posoben način gledanja na čovjekov svijet. Zato u žižu interesovanja sociologije treba vratiti, upravo, pitanje šta je čovjek i njegovo razumijevanje,
koje je Weber nazvao ’’Verstehen’’, sa kojim cjelokupni sociološki poduhvat
mora opstati ili propasti. ’’Sociologija se mora vratiti ’velikim pitanjima’.
Najveća među tim pitanjima, danas kao i u klasičnom periodu, su ona već
pomenuta o ustrojstvu modernog6 svijeta. Na sreću ili nažalost, na njih
nisu dati odgovori jednom za sva vremena’’.(Berger-Kelner, 1991:36).
Ne odričući vrijednost statistike, R. Mils pokazuje da sociologu treba da bude u drugom planu sitno i sitničarsko statističko preciziranje, koje
ubija sadržinu i ne daje pravo saznanje. U prvom planu, sociolog se treba
fokusirati na smisaoni obuhvat cjeline pojava, gdje će slika, na neki način,
biti potpunija od građe koju je obuhvatila, gdje će sociolog nešto dati činjenicama, objašnjavajući ih, a ne samo ih prosto preslikati.U prilog Milsovom pogledu na statistiku treba uočiti da je ’’cilj statističkog posmatranja
i analize da se ustanovi stepen učestalosti (frekvencije) nekog obilježja u
odgovarajućoj masi slučajeva. Statistika nam daje odgovor na pitanje kako,
tj. koliko često se javlja jedno obilježje u odgovarajućoj masi, ali ne i zašto
se ono javlja.’’(Popović, 1967:73). Zato se Milsov stav o sekundarnoj ulozi
6 Modernost nije nikakva mračna tajna. Ona je skup tehnoloških, privrednih, društvenih
i saznajnih činilaca i svi su oni iskustveno dostupni istoričaru i društvenom naučniku.
Modernost se potvrdila kao izvor koristi i obogaćivanja života čovjeka. Materijalna dobrobit
iz modernosti se ogleda koroz rast životnog standarda, iskorijenjivanja gladi i bolesti,
smanjen stepen smrtnosti i produžen životni vijek čovjeka. Uporedo sa materijalnom
dobrobiti evidentna je i nematerijalna dobrobit koja se ogleda kroz osnaživanje ideje
o ličnoj slobodi koja je stavljena u samo središte djelovanja od prosvjetiteljstva. Pored
toga, modernost je ispostavila i svoju cijenu koja se kroz materijalnu stranu iskazala
kao neravnomjerani raspred, posebno u početnoj fazi). ‘’U drugim slučajevima cijena
je nematerijalna, ali time nije ništa manje bolna-raspad tradicionalne solidarnosti,
nametanje novih uloga i institucinalnih obrazaca, nemogućnost primjene starih
vrijednosti i vjerovanja. U svom najsurovijem obliku ta cijena gura pojedinca u stanje
anomije, to jest, u stanje neukprijenjenosti, dezorijentacije, tako da se on više ne osjeća
kod kuće u svom svijetu.’’(Berger-Kelner, 1991:152-153)
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statistike ne može prihvatiti apriori, jer statistika upotpunjuje razumijevanje određenih pojava u društvu i predstavlja značajan alat svakog sociologa
koji se bavi dinamikom društvenih pojava.
Šta na kraju ovog teksta poručiti? Možda je nabolji odgovor dao
Dirkem prije 130 godina, kada se obratio prisutnima prvoga dana univerzitetskog i akademskog života sociologije: ’’...Eto, gospodo, u čemu se sastoje
teorijske usluge koje naša nauka može da pruži. Ali, osim toga, ona može
imati blagotvoran uticaj i na praktičan život. Živimo u zemlji koja ne poznaje drugog gospodara doli javno mnjenje. Da taj gospodar nebi postao
nerazuman despot, nužno ga je prosvijetliti, a kako ako ne naukom? Duh
kolektiviteta je kod nas oslabio. Svako od nas ima o svome ja tako preuveličano osjećanje da ne opaža granice koje ga stežu sa svihstrana. Gradeći
iluziju o sopstvenoj moći, on teži da bude samodovoljan. Treba reagovati
i to iz sve snage, na tu disperzivnu tendenciju. Potrebno je da naše društvo ponovo osvoji tu svijest o organskom jedinstvu, da pojedinac osjeti tu
društvenu masu koja ga obuhvata i prožima, da to osjećanje uvijek upravlja njegovim ponašanjem; jer nije dovoljno da se njome nadahnjuje tek s
vremena na vrijeme, u naročito kritčnim okolnostima. Pa dobro, gospodo,
vjerujem da je sociolgija, više negoli bilo koja druga nauka, u stanju da
vaspostavi te ideje. Upravo će ona pojedincu objasniti šta je društvo, kako
ga ono upotpunjuje i kako on malo znači sveden na sopstvene snage.’’ I
Manhajm slično promišlja kada kaže da čovjek nije slobodan da oblikuje
svoje želje i ambicije u svom životu na čisto ličan način, individualan način.
Objektivni položaj čovjeka u društvu određuje kakve mu ambicije mogu
biti. Ima li bolje poruke za naše današnje dezintegrisano i dezorijentisano društvo. Dirkemova poruka je i danas aktuelna i potrebna, ništa manje
nego prije 130 godina kada ju je on vizionarski i svevremenski izrekao.
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ABSTRACT
It can be freely said that there are only a few disciplines that have
escaped so long the conceptual definition and the subject framework that
would be generally accepted. The multiplicity of contents of sociology has
led to a state in which almost every schoolbook or book, of different character distinctiveness, has a diverse determining framework of its subject.
In all these periods and sociology definition quests, a troublesome seeking
process of sociology for its own scientific identity has evolved. Nowadays,
many analyses of state and perspective of sociology show visible signs of
distrust, insecurity, as well as lack of prospects. This is due to the fact that
many, outside this discipline, do not understand sociology seriously and
do not attribute a merited significance to it. This problem becomes even
more dramatic when one takes into account the fact that these doubts have
snuck into the order of sociologists themselves. Ever growing disbelief in
itself harms sociology much more than the disbelief of those who are not
in this profession.
Keywords: Sociology, functionalism, sociological imagination,
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Апстракт: туризам је у великом броју земаља одавно заузео
значајно мјесто као привредна грана, а у неким земљама је у самом
врху по обиму средстава која обезбјеђује у буџету. И у Србији у
посљедњим деценијама туризам као привредна грана добија све већи
значај, што се посебно односи на бањски туризам. Развој туризма са
собом носи и повећан обим запослености у овој области. Да би се
туризам могао развијати потребно је обезбиједити различите ресурсе, као што је путна инфраструктура, кадровска оспособљеност запослених у области туризма, изградња потребних смјештајних капацитета и још много тога. Свакако да би се туризам могао развијати
неопходно је обезбиједити потребан ниво безбједности како у туристичким центрима, тако и у цијелој држави. Безбједносна функција
је иначе једна од најважнијих функција државе, а у савременим условима је имајући у виду све бројније изворе и облике угрожавања
1 Аутор за кореспонденцију: проф. др Драгомир Јовичић, Универзитет у Бањој
Луци, Факултет безбједносних наука, е-mail: dragomir.jovicic@fbn.unibl.org
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безбједности, чини се да је у самом врху државних функција по свом
значају. Неке државе у којима је туризам међу главним привредним гранама (као што је рецимо Египат) у циљу што већег нивоа
безбједности туриста формирају специјализоване безбједносне службе, тзв. Туристичку полицију. Ово је свакако интересантно а чини се
и потребно, пошто је утицај безбједности на развој туризма, а самим
тим и на запошљавање у овој привредној грани, од посебне важности.
Кључне речи: туризам, безбједност, запошљавање, државне
функције, привредни развој.
УВОД
Ријечи ‘’туриста’’ и ‘’туризам’’ улазе у употребу у другој половини 19. вијека у Енглеској, а неколико деценија касније и у Француској.
У вријеме 19 вијека Енглези су много путовали у Француску и преко Француске што је свакако имало утицаја на прихватање тих
ријечи у Француској. Према опште прихваћеном мишљењу туризам
представља чин путовања у циљу рекреације, као и прибављање услуга ради остваривања тог циља. Сама ријеч ‘’туризам’’ потиче од енглеске ријечи ‘’tour’’, што у преводу значи ‘’задовољство од путовања
са задржавањем у различитим мјестима’’ (Унковић, 1988). Према
ставу Свјетске туристичке организације, туриста је лице које путује
најмање осамдесет километара од мјеста сталног боравка, а туризам је услужна индустрија која се састоји од већег броја различитих
елемената. Ти елементи обухватају транспортне системе (ваздушне,
жељезничке, путне, водене), затим услуге угоститељства што се односи на смјештај, храну, пиће, обиласке и неке друге сродне сервисе
као што је рецимо банкарство, али свакако је поготово у савременим
условима неизбјежна постала безбједност и сигурност. Најчешћи елементи су: одмор и релаксације, култура, авантура, нова и другачија
искуства.
На конференцији ОУН из 1954. године прихваћена је дефиниција
која сматра да је туриста лице које путује са сваким циљем, осим због
зараде промјене сталног мјеста боравка, при трајању боравка ван
свог мјеста боравка дуже од 24 часа, али не више од шест мјесеци.
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Према том схватању, туристи су лица која путују у циљу службених путовања, конференција, конгреса, различитх сусрета, одмора,
лијечења, учења, због породичних, религиозних и спортских разлога.
Ова дефиниција туристе, потврђена је и на конференцији о туризму
и екскурзијама која је одржана 1963. године у Риму.
Према прихваћеном мишљењу туризам обухвата скуп пословних организација, рада и државних агенција које врше кретање роба и
услуга и држе средства за транспорт, програме и ресурсе за путовања
и одморе. Туризам као дјелатност је у сталном нарастању, па се може
дефинисати као скуп оних привредних и трговинских дјелатности
које производе робе и услуге намијењене за стране и домаће туристе.
Према томе, туристичка привреда укључује бројне активности међу
којима се посебно препознају сљедеће: превоз путника, путничке
агенције, услуге за смјештај и исхрану, одмор и забаву, произвођаче сувенира, умјетничких производа, владине организације за регулисање
и надзор туристичке привреде итд.
Дакле, туризам је постао друштвена појава која карактерише
нашу епоху, а посљедњих пола вијека обиљежава га динамичност и
масовност. О томе јасно говори податак да је у свјетским туристичким
кретањима током 2015. године остварено рекордних 1,2 милијарде
међународних долазака, што је за 50 милиона више него у 2014. години. Ако се ови подаци упореде са онима из 1950. године када је остварено 25,3 милиона учесника у међународним путовањима, уочљиве су
размјере прерастања туризма у масовну појаву. Туризам као привредна грана чини 10% светског БДП-а, а највећи потрошачи су кинески
туристи, а иза њих слиједе амерички, па руски туристи. Да туризам
покреће свјетску економију говоре и подаци да туризам представља
30% свјетског извоза услуга и 6% укупног извоза роба и услуга, а као
извозна категорија у свијету се налази иза нафтне, хемијске и прехрамбене индустрије (Станић&Вујић, 2016).
Туризам је неспорно постао веома важна дјелатност у готово
свим земљама свијета. Да би се он могао развијати и дати свима оно
што се од ове дјелатности очекује, значи и кориснику услуга, али и
даваоцу те услуге и друштву у цјелини, неопходно је да поред свих
фактора који морају бити на потребном нивоу имамо и потребан
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ниво безбједности. Повезаност економског развоја, па самим тим
и туризма са безбједности није нова и неистражена релација на нивоу концепата безбједности и теорија безбједности. Међутим, актуелна безбједносна кретања и нови безбједносни ризици (тероризам,
мигрантска криза итд.), захтијевају нови концепт реформе сектора
безбједности смјештен у шири концепт друштвеног развоја, у чијој
основи се налазе економија и економски раст, што се наравно односи
и на туризам.
Са аспекта статистичког праћења туризма, он се може посматрати као домаћи туризам, улазни и излазни туризам. Домаћи туризам је таква врста туризма кад држављани једне државе иду на одмор
или одређена туристичка путовања у неко друго мјесто у својој држави. А за разлику од домаћег туризма који се одвија у оквирима једне
државе, улазни туризам подразумијева прихватање гостију из неке
земље нпр. у Србију, док излазни туризам значи одлазак домаћих туриста изван своје државе. Сваки туриста који путује из своје земље у
неку другу земљу може се истовремено сматрати као излазни или као
улазни туриста, зависно од тога да ли се посматра из земље из које
одлази или из оне у коју долази. У сваком случају, један од циљева сваке земље јесте да повећа број домаћих и страних госта, а смањи број
одлазака у иностранство како би се повећали приходи од туризма, а
смањили издаци.
ТУРИЗАМ КАО ПРИВРЕДНА ГРАНА
Туризам је одувијек дефинисан као једна комплексна дјелатност
која има тенденцију константног просторног ширења, што је нарочито убрзано развојем комуникационих технологија и саобраћајних
средстава. Осим што уклања све географске баријере, туризам утиче
на пропустљивост државних граница, али и на развој цјелокупне привреде појединих региона. Перманентно омасовљавање туристичког
промета чини један од основних печата савремене цивилизације, док
туристичка кретања представљају саставни дио модерног живљења
великог дијела популације. Туристичка потрошња, нарочито инострана, прераста у моћан фактор међународних економских односа
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и незамјенљиву полугу развоја националних економија код великог
броја земаља и региона (Гајић, 2009).
Дакле, туризам је снажно присутан у готово цијелом свијету у
посљедњих стотињак година, а у посљедњим деценијама заузима све
значајније мјесто у сфери остварења укупних прихода у буџетима великог броја држава. Значи, неспорно је да туризам постаје све значајнија
грана привреде, а у доста земаља је у самом врху. Ово потврђује и
чињеница да туризам као дјелатност утиче на отварање великог броја
радних мјеста, те на тај начин доприноси рјешавању веома актуелног
проблема незапослености. У протеклим деценијама (након завршетка
другог свјетског рата) многе европске земље су значајна средства улагале управо у туризам пошто су управо у развоју туризма одређеног
подручја препознале значајан простор за отварање радних мјеста у
дјелатностима туристичке привреде, што се односи на смјештај, исхрану, саобраћај, као и дјелатностима које су посредно повезане са
туризмом, као што су трговина, грађевинарство, пољопривреда и
слично.
Да је туризам све важнија привредна грана говори нам и
чињеница да се туризам често помиње као најзначајнији појединачни
извор запослености у свијету и процјене су да туристичка привреда (која осим директне туристичке индустрије обухвата и повезане
секторе као што су грађевинарство и финансије) обезбјеђује до 11%
од глобалне запослености. Туризам се сматра индустријом која нуди
најбоље могућности за економски раст и креирање запослености.
Али не смије се занемарити чињеница да улога и допринос туризма
запослености, а тиме и развоју, варира значајно према обиму, карактеру и степену развоја и релативне важности туристичке индустрије
у појединачној земљи или дестинацији (Бошковић, 2009).
Разумије се да је позитиван утицај туризма на запосленост,
као и остали позитивни економски ефекти туризма израженији
код групе земаља које се истичу као значајне рецептивне туристичке земље. Примјера ради, у случају Малдива као познате туристичке
дестинације веома је значајан допринос туризма запослености, што
се види из податка да је у 2000. години проценат учешћа путовања и
туристичке индустрије у укупној запослености износио 25,9%.
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Или ако узмемо нама ближи примјер, Хрватску, учешће запослености у дјелатности, хотели и ресторани у укупној запослености је у
2005. години, на основу спроведеног анкетног истраживања о радној
снази, износило 5,4%, док је тај проценат учешћа у истој години у Кипру износио 8,3%, у Малти 7,4%, у Шпанији 7,1, у Грчкој 6,9% итд.
Такође је занимљив и податак да је у свијету на пружању туристичких услуга 1999. године било запослено око 120 милиона људи, од
чега у Европској унији девет милиона људи (Визек, 2008). Супротно
другим гранама привреде, туризам одржава висок степен потребе за
радном снагом, а што се посебно манифестује на потреби за радном
снагом у хотелијерству и угоститељству, па и малопродаји и јавном
превозу. Овдје је карактеристично да се највећи дио ове радне снаге
запошљава на одређено вријеме и они се ангажују као помоћ стално
запосленима, нарочито у вријеме туристичке сезоне. Поред наведених области, туризам омогућава запошљавање лица разних образовних профила, од оних који непосредно пружају услуге, до оних који
се баве развојним политикама у сфери туризма. Дакле, један број запослених се односи на директно запослене у сектору туризма, али истовремено је потребан један број запослених у већем броју који се не
могу сматрати туристичким радницима, али су они свакако неопходни да би туризам као грана привреде могао несметано да функционише. То се односи између осталог и на раднике у сектору безбједности.
Неспорно је да је у туристичким мјестима, у вријеме сезоне потребан већи број радника полиције како би безбједност туриста била на
потребном нивоу. Ово је начин обезбјеђења безбједносних услова за
успјешну реализацију туристичке сезоне који практикују све земље.
Туризам као привредна дјелатност добија све значајније
мјесто у привреди, а карактеришу га поред директних и индиректни развојни утицаји на бројне друге гране. Из тога проистичу
потешкоће код прецизнијег утврђивања његовог стварног доприноса привредном и друштвеном развоју. Приходи од туризма из године у годину се повећавају, па је туризам Војводине у претходне двије
деценије дијелио судбину укупне привреде. Међутим, неадекватна
валоризација природних и антропогених вриједности, лоша привредна структура, те инфраструктурна изградња успоравају раст туризма.
36

Defendologija, 2019. | Broj 43-44 |

Туризам се најједноставније дефинише као дио националне економије
која снабдијева туристе који посјећују локалитет изван мјеста сталног
рада и боравка. Ова грана несумњиво доприноси економском развоју
државе, али и разбијању негативне слике код иностраних туриста о
Србији. Према подацима приходи од туризма у Србији у 1999. години
износили су 17,9 милиона долара, а већ 2002. године око 77 милиона
долара (Гајић, 2009).
Туризам је дјелатност која у основи нема производни карактер, али се јавља као веома значајан фактор формирања друштвеног
производа и националног доходка. Ову важну функцију туризам
обезбјеђује прометом страних туриста, преко кога се посредством девизне туристичке потрошње, врши директно преливање иностране
акумулације у туристичке дестинације и привреду земаља које нуде
одговарајуће услуге. У томе је суштинска предност иностраног туризма у односу на домаћи, који врши прерасподелу новчаних средстава
унутар граница једне земље (Гајић, 2009).
Ако бисмо детаљно анализирали туризам и све његове врлине
и мане, а и из овога што смо навели претходно, може се закључити да
је туризам засигурно једна прелијепа грана привреде која не само да
побољшава буџете привлачним дестинацијама широм свијета, него
ствара и једну нову димензију у друштву, пошто и самим упознавањем
туђих култура и природних богатстава човјек постаје комплетнија, па
самим тим и боља личност.
Значи, у актуелном тренутку туризам је једна од најважнијих
грана привреде, а ово из разлога што је туризам грана привреде која
има неисцрпне могућности. Туризам се током времена развијао, а о
томе најбоље говоре подаци да су међународни туристички доласци показали тренд раста на глобалном нивоу с 25 милона долазака
1950. године, на 278 милиона 1980. године, 674 милиона долазака у
2016. години. Такође су и међународни туристички приходи зарађени
по дестинацијама широм свијета порасли са 2 милијарде америчких долара у 1950. години на 1.220 милијарди америчких долара у
2016. години. Старост неких свјетских дестинација само им увећава
вриједност и значај, па оне добијају префикс популарних по различитим особинама, мање важно да ли по друштвеним или природним,
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али оне ће и у будућности привлачити велике масе људи. Тако да је
туризам међу најљепшим атракцијама које је измислио човјек, а уз
то је и као што смо илустровали и све важнија грана привреде, са све
већим могућностима и учешћем у пуњењу државних буџета.
ТУРИЗАМ У СРБИЈИ
Србија се географски налази у југоисточној и средњој Европи,
на западу Балкана. Природно богатство Србије, чини се да не познају
довољно ни сами Срби, а наша земља коју многи сматрају земљом
контраста могла би своју будућност видјети у развоју огромног туристичког потенцијала. Преко 1000 изворишта термоминералних вода,
представљају огромни бањски потенцијал, недовољно промовисан
и искоришћен. Неукроћене планине, готово у потпуности неурбанизоване скривају се од очију свијета, водопади и ријеке, природни
феномени, ендемске врсте и још мноштво тога, чека да на прави начин буде представљено и популарисано. До тада, Србија је понајвише
позната по свом главном граду и ноћном проводу, док њена чаробна
територија, чека свој тренутак како би заблистала и очарала туристе,
како домаће тако и оне из иностранства. 2
Главни град Србије Београд, центарје српске културе,
образовања и науке. У њему се налазе два универзитета, Српска
академија науке и уметности, Народна библиотека Србије, Народни музеј и Народно позориште. Свакако да је важно поменути и Београдски сајам, који је на годишњем нивоу домаћин око 40
међународних сајмова. На обали Саве, налази се и ‘’Сава центар’’
један од најмодернијих и најбоље опремљених конгресних центара у овом дијелу Европе, у којем се одржавају многи међународни и
домаћи конгреси и сајмови.
Београдска тврђава, коју Београђани називају Калемегдан,
је најстарији културно-историјски споменик Београда. Тврђава је
стара 2.000 година, а налази се на самом ушћу Саве у Дунав. Бројне
су дестинације туриста који посете Београд, али свакако да је
2 https://banjeusrbiji.com/turizam-u-srbiji/датум приступа страници, 10. 02. 2019. год.
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незаобилазна боемска четврт – Скадарлија која се налази у самом
центру Београда, поплочана калдрмом која у себи и данас носи дух
неког старог Београда.
Осим Београда, градови са развијеним туризмом у Србији су
Крагујевац, Ниш, Суботица, а међу њима предњачи Нови Сад, административни и културни центар Војводине, који је под српску управу
дошао тек по окончању Првог свјетског рата. Иако до тада у саставу
Аустроугарске, Нови Сад, кога су често називали и ‘’Српском Атином’’, је мада под влашћу Беча, био више српски него аустроугарски
град. Био је престоница културе Срба у Аустроугарској и центар националног српског покрета који је тежио прикључењу Србији. Данас
је он живи музеј своје прошлости и модеран град аутентичног духа,
туристима најпознатији по одржавању међународног музичког фестивала Егзита. 3 Огроман туристички потенцијал у Србији свакако
јесте планински туризам, бањски туризам, зимски туризам, здравствени туризам, који су последњих година у успону по броју посјета и
од страних и од домаћих туриста.
О трендовима раста у области туризма у Србији најбоље говоре подаци из Билтена – удружења за туризам, привредне коморе
Србије из којих се види да је укупан број долазака туриста у Србију у
2016. години износио 2,8 милиона, што представља пораст од 13 одсто у односу на 2015. годину. Број домаћих туриста био је 1,5 милиона
(што је пораст од 12,8 одсто), који су чинили 53,5 одсто укупних долазака, док је странаца било 1,3 милиона (што је пораст од 13.2 одсто).
Највише туриста је долазило у градове Београд и Нови Сад, а затим
слиједе планине и бањска мјеста. У градовима је забиљежен значајно
већи број страних туриста у односу на домаће. Према овим подацима у 2016 години остварено је 7,5 милиона ноћења, што представља
значајно повећање у односу на претходни период. Такође је интересантан и податак да је у 2016. години у Србији регистровано 72.186
запослених у дјелатностима туристичких услуга, што представља пораст од 3,7 одсто у односу на претходну годину (Билтен, удружење за
туризам, 2017:8).
3 https://banjeusrbiji.com/turizam-u-srbiji/датум приступа страници, 10. 02. 2019. год.
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Трендови раста у сфери туризма су настављени, па је тако Србију
у 2017. години посјетило више од три милиона туриста, а приход од
турзима је такође у константном порасту, па је у тој години износио
око 1,2 милијарде евра. Наравно да се пред туристичке раднике стално поставља питање, шта још може да се уради како би се овај раст наставио? Позитивна је околност да Србија има веома повољне услове за
развој оних видова туризма који ће према предвиђањима свјетске туристичке организације у будућности представљати доминантне правце кретања у међународним путовањима. Основу за то чине познати и
већ афирмисани планински и бањско – здравствени центри, ријеке и
друге знаменитости интересантне за туристичку валоризацију. Природну и културну баштину допуњују и бројни споменици културе,
дио ових споменика уврштен је у свјетску културну баштину и под заштитом је УНЕСКО (Стари Рас са Сопоћанима, Студеница) као и традиционално гостопримство и богату и разноврсну трпезу са великим
бројем препознатљивих националних специјалитета које презентују
нашу богату културно-историјску баштину на међународном туристичком тржишту, као и бројне манифестације, попут Гуче и Егзита, које значајно доприносе афирмацији Србије. Квалитена ресурсна основа, уз адекватан степен развијености, очекиване трендове у
међународним туристичким кретањима и адекватне промотивне активности треба да допринесу порасту (Станојевић, 2018).4
И поред великих туристичких потенцијала широм Србије још
увијек се највећи број посјета односи на два највећа града. То се види
из података о томе где туристи највише одсједају. Београд је неспорно први, а према подацима привредне коморе Србије у првих девет
мјесеци прошле године, забиљежено је преко 653 хиљада долазака,
од чега је 124,5 хиљада домаћих и преко 528 хиљда страних туриста.
Дакле, то нам говори да је Београд главна дестинација за стране туристе, како због лакше доступности, тако и због садржаја које нуди,
али свакако и због непознавања остатка наше туристичке понуде. После Београда, слиједи категорија ‘’остала туристичка мјеста’’ са преко
4 https://www.danas.rs/ekonomija/srbija-je-postala-turisticki-brend/, датум приступа,
10. 02. 2019. год.
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462 хиљаде долазака, планинска мјеста са преко 416 хиљада долазака,
бање са више од 390 хиљада и Нови Сад са скоро 115.000 долазака.
Такође је занимљив и податак да је на свим овим локацијама осим
Београда и Новог Сада, број домаћих гостију доминантан према званичним регистрованим подацима. 5
БЕЗБИЈЕДНОСТ КАО ДРЖАВНА ФУНКЦИЈА
Још је Аристотел сматрао да је основни циљ функционисања
државе остварење безбједности и благостања њеног становништва (Грчић, 2000). Он државу види као заједницу грађана који су
добровољно уједињени ради срећног живота. Док је Платон заједницу
сагледавао као вид идеалне државе, искључиво полазећи од става да
она као цјелина, није настала ради појединца већ да појединац служи
интересима цјелине. У сваком случају, у глобалном друштву, држава
је примарна организација и као таква, располаже политичком, сувереном влашћу која је утемељена на монополу оружане моћи, уређује
најважније друштвене односе и остварује специфичне функције.
Дакле, држава уређује заједнички живот људи. Доносећи правне акте, државна власт принудно усмјерава важне друштвене односе.
У теорији се срећу различити ставови и по овом питању, али чини се
потпуно прихватљивим став Душка Врбана који каже да је државни
апарат организација посебне врсте која, прије свега, служи одржању
мира и сигурности у политичкој заједници, располажући притом и
средствима физичке принуде. То је основни циљ или сврха државе
на који се, у модерно доба, надовезују и други циљеви који служе
унапређивању материјалнога и духовнога благостања друштва. Да би
се ти циљеви спровели у животу, распоређују се у разноврсне послове
које обављају различити државни органи (Јовичић, 2018).
Иако постоје различита гледишта о функцијама државе, сви се
слажу да је једна од најзначајнијих државноправних функција управо функција заштите друштвеног мира и сигурности, тј. спречавања
унутрашњег рата међу друштвеним групама и самовољног угрожавања
5 http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=18,датум приступа, 07. 02. 2019. год.
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живота и тијела, имовине, трговине, породице, слободе кретања међу
појединцима (дакле и туризма као све присутније привредне активности) и др. Ова државноправна функција ће тек са модерним либералним и социјалним демократијама прерасти у један од најважнијих
задатака државноправних поредака: у законску, судску и управну заштиту бројних личних, политичких, радних, имовинских, вјерских,
етничких, културних и других права и слобода човјека и грађанина –
и то не само против приватних повреда, већ и посебно против повреда тих права и слобода од стране саме државне власти (Савић, 2005).
Значи можемо констатовати да је брига за безбједност главни предмет дјелотворности државе. И поред тога, држава ради
унапређења и одржања безбједности не смије покушавати да дејствује
на морал и карактер нације. Држава, може и треба да захвата само оне
радње које непосредно и директно задиру у туђе право, да одлучује
само о спорноме праву, да успоставља повријеђено право и кажњава
повредиоце, а све то путем својих специјализованих органа. Због тога
је веома битно одредити и сам обим појма безбједности, чему ћемо
посветити посебну пажњу усљедећем дијелу овог рада. Управо из тог
разлога сигурнима се могу сматрати само они грађани у држави кад
њих у вршењу права која им припадају, било да се она тичу њихове
личности или њихове својине, не ометају страна мијешања.Природно је да сваки човјек тежи таквом стању у друштву да га у вршењу
његових права нико не омета.
Они чија се безбједност мора одржати јесу, на једној страни,
сви грађани у потпуној једнакости, а на другој страни сама држава.
Из овога се може закључити да се не може говорити о безбиједности
државе ако њени грађани нису безбиједни, нити се може говорити о безбједности грађана ако држави прете одређене врсте
угрожавања, односно ако држава није безбједна. Овдје је занимљиво
поменути разматрања њемачког теоретичара Хумболта који у својим
разматрањима чија је безбједност битнија, државе или појединаца,
истиче да држава не би требало да може да захтева безбједност ни за
шта друго до за власт која јој је дата и за имовину која јој је призната. Такође, у погледу своје безбједности држава не може да ограничава радње којима грађани, не вријеђајући право, њој ускраћују себе
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или своју својину. Односно, држава за одржање безбједности грађана
не може нужно да укида њихову слободу, јер тиме укида и њихову
безбједност. Безбједност, према томе, могу да ремете или радње које
задиру у туђе право, или оне од чијих се посљедица само тога треба
плашити (Хумболт, 1991).
Богољуб Милосављевић наглашава да је „одржавање, односно остваривање унутрашње и спољашње безбједности једна од
најважнијих функција сваке државе, те да за те сврхе држава располаже
одређеним снагама безбједности, и то: војском, полицијом, службама
безбједности (прецизније: безбједносно-обавјештајним службама),
као и другим организацијама“ (Милосављевић, 2011).Нису ријетка ни
мишљења према којима је „безбједносна функција повезана са активностима државе на очувању суверенитета и територијалног интегритета, са борбом против криминала, и у неким земљама са репресијом“
(Грчић, 2000).Из свега наведеног произилази да безбједност
представља једну од основних државних функција. То значи, да је
остваривање безбједности путем државних дјелатности кроз активност специјализованих државних органа једна од основних функција
државе, која подразумијева вршење безбједносних дјелатности ради
заштите усвојених вриједности. Безбједносна функција се остварује
реализовањем безбједносне политике или стратегије одређене државе, а обухвата и контролу опасности по усвојене вриједности, тј. контролу савремених изазова, ризика и пријетњи безбједности. Свакако
да је за успјешно остваривање безбједности неопходно остваривање и
других функција државе (функција осигурања егзистенције државе и
друштва, класна функција, функција мира, функција остварења слободе, функција обезбјеђења социјалне сигурности, функција сарадње
и интеграције (Јовичић, 2018) и друге).
ПОЈАМ БЕЗБЈЕДНОСТИ
Опште је познато, да је безбједност настала и развијала се као
и живи свијет, односно човјек.Човјек је увијек имао своју основну
преокупацију, a то је како опстати (преживјети), како се развијати и како
обезбједити наставак своје врсте. Много година касније, безбједност
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се проширила на безбједност читаве друштвене заједнице, односно
државе, њене грађане, материјална добра, биљни и животињски свијет,
тако да данашње схватање безбједности мора бити много шири појам.
Безбједност је данас услов економског опстанка, раста и одрживог
развоја. Једноставно, то је насушна потреба сваког људског, природног,
животињског и техничког бића (Даничић & Пилиповић, 2015.).
Безбједност је веома широка област и различите групе различито се и односе према њој. Али, без обзира на начин на који се
односе различите категорије заинтересованих субјеката према овом
важном питању, чињеница је да је безбједност од настанка људског
друштва до данашањег дана била присутна у друштвеном животу, те
је сасвим сигурно основна људска потреба. Дакле, нема припадника
ниједне друштвене групе нити организације који није заинетресован
за стање заштићености своје личне сигурности, али, наравно, и своје
имовине.
Безбjедност је значи, основна потреба друштва у цjелини
и сваког од нас појединачно, без обзира на било коју различитост.
Безбjедност није све у нашим животима, пошто је за остварење потребног квалитета живљења потребна широка лепеза различитих
садржаја, али засигурно се може рећи да без безбjедности све постаје
ништа (Јовичић, 2011). Садржај појма безбједности није лако одредити, прије свега из разлога што има више значења у теорији, законодавству и свакодневној пракси. Појам безбједности је један од најчешће
коришћених појмова у савременим условима уз још неке појмове као
што су: глобализација, транзиција, тероризам и сл. Ово нам говори да
је безбједност у савременим условима по свом значају достигла пуну
кулминацију и у сфери је интересовања свих категорија у друштву.
То се види и из податка да је недавним истраживањем утврђено да
термин безбједност представља један од најкориштенијих термина на
интернет претраживачима. Па се тако ријеч безбједност на интернету
користи много више од ријечи политика, рат, мир или бог.
Ријетки су појмови који се могу схватити на тако различите
начине као што је појам безбједности. Најшире посматрано, под изразом безбједност подразумијева се стање у коме држави или грађанима
као појединцима не пријети никаква опасност. Значи, то је стање у
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коме је неко (држава, грађани, њихова имовина и сл.) обезбијеђен
од било какве опасности. Сходно томе, може се констатовати да је
човјек обезбијеђен од опасности ако није изложен угрожавању и
повређивању његов физички интегритет, његова приватност, његова
основна права и слободе, а нарочито право својине, што се односи и на заштићеност његове имовине од отуђења, уништења или
оштећења. Супротно томе, човјек је безбједан ако није изложен било
каквој опасности, односно ако су од угрожавања заштићена његова
основна права и својства која су поменута (Јовичић & Шетка, 2018).
Када говоримо о безбједности, онда треба нагласити да она
није природна, него цивилизацијска чињеница, и то присутна од почетка постојања организованих друштава. Овоме у прилог јасно говори и чињеница да је још Аристотел као основни циљ функционисања
државе одредио остварење безбједности и благостања свог становништва (Стајић, 2003). Кроз укупан досадашњи историјски развој
показало се да нема апсолутне безбједности, те да држава ма колико била снажна не може да оствари апсолутно благостање, али онаје
кроз примјену физичке силе коју је повјерила прије свих полицији постала најлегитимисанија да кроз дјелатност својих институција брине
о укупној безбједности.
Према томе безбједност државе је стање заштићености државе од опасности, односно од угрожавања и поврјеђивања основних
елемената државе, што се односи прије свега на државну територију,
становништво и државну власт, те на правни поредак у цјелини. Ако
је стање заштићености свих ових елемната државе добро, онда можемо сматрати да је и укупно стање безбједности државе на потребном
нивоу, тј. да је добро. Безбједност појединих елемената државе може
се само условно посматрати, пошто се безбједност државе практично
огледа у њеној укупности (Јовичић & Шетка, 2018).
Ако нема потребног нивоа безбједности, онда нема ни индивидуалне људске слободе, што не даје за право човјеку да сам себи, независно од државе, обезбиједи задовољавајућу безбједност. Значи, ако
се неко мијеша у туђе ствари, при чему крши прописе, онда је неопходно да држава преко својих органа предузме дјелатност на спречавању
таквих радњи како би остварила потребан ниво безбједности. То је
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свакако потреба свих грађана, а задатак државе је да то омогући као
један од основних друштвених циљева. Ово је сигурно разлог што се
безбједност данас више него икада уређује правним прописима државе (Јовичић & Шетка, 2018).
Значи безбједност се не може остварити без ограничавања
одређених слобода, односно понашања, али при томе треба имати на
уму да држава и онда када ограничава одређена понашања грађанина,
ограничава их у интересу и његове безбједности. Безбједност се,
дакле, може посматрати са различитих аспеката, те из тога произилази да не постоји једна универзална дефиниција безбједности.
Међу дефиницијама безбједности бројних аутора, чини се веома
прихватљивом она коју је дао СлободанМилетић, а он безбједност
дефинише као ‘’правно уређиваним и обезбеђиваним друштвеним
односима успостављено, одржавано и унапређивано стање у држави које омогућава ефективну заштићеност државе и грађана који у
њој живе од свих (спољашњих и унутрашњих) противправних аката
(активности) којима се угрожава уставни поредак, сувереност, независност и територијална целокупност државе, рад државних органа,
обављање привредних и друштвених делатности и остваривање слобода, права и дужности човека и грађанина’’ (Милетић, 2003).
Суштина безбједности јесте да друштво преко ње остварује
одређени циљ, који се, превасходно, састоји у заштити сопственог опстанка и прогресивног развитка у складу са могућностима. Функција
безбједности је данас много шира, јер дјелатност органа безбједности
подразумијева и одређену делатност друштвених субјеката којима
бављење пословима безбједности није примаран задатак. На тај начин
превазиђено је гледање да се заштитна функција остварује само преко субјеката безбједности , чиме је извршено издвајање функције без
бједности као самосталне функције и њена идентификација са заштитном функцијом у цјелини (Даничић & Пилиповић, 2015).
Савремени системи безбједности организовани су с циљем
заштите виталних вриједности друштва. У виталне вриједности
друштва, поготово у савременим условима, свакако спада слободно
одвијање привредне дјелатности. Туризам је као што смо претходно
видјели све присутнија привредна активност, односно грана, која у
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неким земљама заузима кључно место у остваривању националног
дохотка. Према неким подацима и у Србији је трећа грана привреде
по учешћу о остваривању бруто друштвеног дохотка.
УТИЦАЈ БЕЗБЈЕДНОСТИ НА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Од стања безбједности зависе све друштвене дјелатности, па
наравно и туризам као дјелатност која је све присутнија и развијенија
у цијелом свијету. Управо зато је функција планирања безбједности
у туризму једна од основних и почетних функција у укупном систему процесних функција савременог управљања у туризму. Имајући
у виду актуелно стање безбиедности у свијету, процес планирања у
последњим годинама се увелико своди на кризно управљање с циљем
превентивне дјелатности као основних компоненти безбједности
у туризму. Све више се избор туристичке дестинације заснива на
информацијама о безбједности и безбједносној ситуацију на конкретном простору.
Облици и извори угрожавања безбједности туриста су разноврсни. Како се развија туризам тако се појављују и нови облици
угрожавања безбједности туриста. Разумије се да све државе, а поготово оне које имају развијен туризам улажу велике напоре у активности које ће омогућити да се туристи осећају безбједно. Највидљивији
облик угрожавања безбједности туриста свакако је криминал. Криминал је негативна појава која егзистира и развија се упоредо са настанком и развојем друштва. Он угрожава све грађане, па наравно
и туристе. Туристи су чак посебна категорија која је на мети једног
броја професионалних извршилаца кривичнх дјела који свој фокус
дјеловања усмеравају управо на популацију туриста. Стога туристи
морају бити на опрезу када је ријеч о криминалу како не би постали жртве истога. Примјера ради неке земље су познате по организованом криминалу, спадају у врло опасне дестинације, те не треба
подцијенити упозорења која издају државе о стању криминала и режиму понашања у случају одласка у такве земље. Свјеж примјер за то
јесте Аргентина 2014. године која је тада прогласила ванредно стање
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збор пораста криминала. 6 Постоји више врста криминала, а неки од
њих који имају утицај на кретање туристичких долазака су крађе,
тешке крађе, отмице, силовања, убиства, преваре итд.
Наравно да је потребно имати информације о трендовима
криминалитета, као и заинтересованост јавности за стање криминалитета како би се боље разумеле последице за туризам, али и за
цијело друштво, те како би се могле пројектовати и предузимати превентивне мјере за смањење опасности од криминала. Као што држава
путем својих специјализованих органа (прије свега полиције) прати стање и кретање криминалитета и проучава и усавршава методе
супротстављања новим појавним облицима криминалитета, тако и
извршиоци кривичних дјела (криминалне организације) прате стање
у сферама свог интересовања и према актуелном стању усмјеравају
своју активност. С повећаним бројем доласка туриста повећава се и
број извршилаца кривичних дјела (лопова и крадљиваца), који као
мету напада препознају туристе. Велики број крађа догађа се на плажама, паркиралиштима, хотелима, апартманима и друим мјестима на
које су усмјерени туристи.
Поред крађа, туристи су неријетко жртве и других врста
кривичних дјела. Тако нису ријетке ситуације да се над туристима
врше и кривична дјела силовања, убиства, отимице итд. Подаци из
неколико посљедњих година говоре да многе туристичке дестинацје
могу бити врло опасне за жене, пошто су оне често на мети локалних мушкараца и пријети им опасност од силовања. Зато оне морају
бити на посебном опрезу и са потребном озбиљности прихватати
упозорења која добију. Има дестинација у којима се не препоручује
да жене саме ходају, а нарочито у вечерњим сатима (Египат, Индија
итд.). Према испитивању индијске трговинске коморе, Индија је 2013.
године забиљежила велики пад туристичких долазака, тачније 25%,
док је број туристкиња од јануара до марта 2013. године забиљжио
пад од 35%. Разлог томе је групно силовање једне младе Индијке
које је шокирало локалну, али и свјетску јавност. Поред локалних
6 https://www.google.com/search?q=vanrednos+stanje+u+buenos+airesu+argentina&
rlz=, датум приступа 15. 02. 2019. год.
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дјевојака, угрожене су наравно и стране држављанке. Забиљежено је
неколико случајева у којима су страдале туристикиње из развијених
западних држава. Према наведеном испитивању забиљежено је 72%
сторнирања путовања од понуђача туристичких услуга, а најчешће
су то жене из Велике Британије, САД-а, Канаде, Аустралије. Туристи који откажу путовање у Индију путују у Малезију, Тајланд,
Индонезију или Вијетнам. Тај тренд је и зато тежак ударац индијском
туризму јер је вријеме од јануара до марта друга половица врхунца
сезоне, 2012. је око 6,6 милиона туриста у Индији потрошило око 13
милијарди еура.7
Дакле, савремени туризам и безбједност су уско повезани. У
актуелном тренутку безбједност представља један од најважнијих
елемената при одабиру туристичке дестинације. Безбједност никада
не може бити апсолутна, пошто су неке ситуације непредвидиве и
ван су домашаја човјековог дјеловања, па је готово немогуће одбранити се против њих (рецимо елементарне непогоде). Али наравно
нема апсолутне безбједности ни од угрожавања безбједности које
је производ људског дјеловања. Тако данас, а нарочито у посљедњој
деценији исламистички екстремисти представљају највећу опасност
по безбједност уопште, па наравно и туриста. Ови екстремисти већ
годинама мијењају свој начин дјеловања и организовања, али је средство њиховог дјеловања увијек тероризам. У Јужној Америци, где су
као најопасније земље Мексико и Костарика, превладава друга врста
тероризма, а то су отмице и уцене туриста и пословних људи. Терористичке пријетње постају саставни дио живота савременог доба
и вјероватно ће још дуго представљати опасности. Неке земље, попут Јордана, постају колатералне жртве перцепције несигурности у
регији. У Јордану се у посљедњих једанаест година није догодио нити
један насилнички инцидент, али број долазака туриста из Европе је
пао за 70% и то као последица лоших догађаја који су погодили Северну Африку. 8
7 http://www.dw.com/hr/zbogslu%C4%8Dajeva-silovanja-turisti-ne-idu-uindiju/a-16717210, датум приступа, 08. 02. 2019. год.
8 http://hrturizam.hr/itb-turizam-i-sigurnost, датум приступа, 14. 02. 2019. год.
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Важно је бити свјестан чињенице да савремени туриста
не купује само смјештај, робу или услугу, него купује искуство и
доживљај. Осјећај несигурности или незаштићености није угодан
доживљај, односно производ. Према америчком психологу Абрахаму Маслову, потреба за безбједношћу се налази на другом месту
у хијерархији људских потреба, одмах након физиолошких потреба.
У случају да се безбједност занемари, то ће резултирати ненадокнадивим (људским) и маркетиншким штетама. Повећана безбједност
не утиче само на туристе, него и на квалитет живота локалног становништва, унапрјеђује се конкурентност дестинације. Туристичка
дестинација може створити добру репутацију и слику на тржишту
која може нестати у трену. Најчешће се слика дестинације нарушава због неког догађаја који је нарушио безбједност тог подручја. У
претходно поменутом случају Индије, где је забиљежен пад долазака
жена од 35% због учесталог силовања, па су путовања преусмјерена
на земље попут Тајланда, Малезије, Вијетнама. То јасно говори како
се недовољна сигурност негативно одразила на туризам у Индији.
Дакле, савремени изазови безбједности сасвим јасно потврђују
тезу да је данашњи свијет постао мјесто опасно за живљење. Унаточ
свих оних оптимистичких најава о крају историје и наступању једног
новог доба у коме ће универзалне вриједности превладати, стварајући
на тај начин плодно тло за мирнији развој односа међу државама, то
се ипак није догодило. Данашњи свијет је подјељенији него у време
биполарног односа великих сила; није настао неки облик полицентричног свјетског поретка, а нестабилности на разним крајевима планете потврђују флуидност процеса. Самим тим и свјетски поредак не
може се више схватити као неко стање које би се надовезало на начела
и постигнућа Вестфалског мира, а још мање као организовани систем
односа који прихваћају све, или бар голема већина држава.
Дилеме између глобалног и парцијалног, све више се
сукобљавају, како на економској тако и на политичкој сцени. Иако
се чинило да је та дилема већ ријешена и да је процес глобализације
апсолвирао велик дио питања о томе како мора изгледати будућност
свијета, то се ипак још није постигло. Економско-финансијска криза,
тероризам и велик вал избјеглица који је нахрупио у Европу, главни
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су чинитељи који су довели до те нове ренационализације и све јачег
увјерења да је национална држава гарант безбједности, стабилности
и просперитета (Вукадиновић, 2017) .
Потпуно је јасно да је за развој туризма неопходан безбједан
амбијент. Уколико безбједност није на потребном нивоу, а на жалост
свједоци смо тога у бројним државама, то веома негативно утиче на
број туристичких долазака, а самим тим и на укупан просперитет.
Међу бројним облицима и изворима угрожавања безбједности, данас
је тероризам најактуелнији безбједносни проблем, који свакако веома
негативно утиче и на туризам.
ТЕРОРИЗАМ КАО БЕЗБЈЕДНОСНА ПРЕТЊА ПО ТУРИСТЕ
Сама ријеч ‘’тероризам’’ потиче од латинске ријечи ‘’terror’’ што
значи интензиван страх, ужас. Такође своје коријене има и у француској
ријечи ‘’terrere’’ што значи сијање страха, и представља метод планиране и систематске употребе насиља с циљем развијања страха, а ради
постизања прије свега политичких циљева. У најширем смислу, под
тероризам се може подвести акција насиља, која се примјењује из политичких разлога, а ради застрашивања и бескрупулозног сламања
отпора онога према коме се таква активност врши. Свакако треба
имати на уму да сваки облик насиља није тероризам, а то је важно
због разликовања тероризма од грађанског рата, као и других оружаних активности (герилског рата). Тероризам је, као вид индивидуалног, нелегитимног, нелегалног и неинституционалног насиља уперен
против неке државе, односно против одређених институција неког
друштва, и тероризам обухвата интенцију испољавања рјеђе над
стварним и потенцијалним политичким противницима, а чешће над
представницима система и невиним жртвама (Симеуновић, 2009).
Као што смо претходно констатовали, је постао глобални феномен, а туристи и туристичке дестинације једна од омиљених мета терористичких и других група због своје медијске атрактивности, привредног, а посредно и политичког значаја и симболичког значења. Поред тога све учесталији напади на туристичке објекте и инфраструктуру показују помјерање ка ‘’меким метама’’ (пословнице, хотели,
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урбани центри, туристички комплекси и објекти), и због тога што су
раније мете ‘’ојачане’’ и теже доступне. Осим што су потврдили да је
тероризам највећа пријетња економској стабилности, регионалном
миру и сигурности, терористички напади у Њујорку од 11. септембра
2001. године показали су блиску повезаност тероризма, економије и
туризма (Кековић & Кешетовић, 2011).
Терористички напади, иако политички мотивисани, не могу
се окарактерисати као политичке кризе. Терористички напади су
догађаји који се јављају изненада, кратко трају и одмах привлаче
пажњу јавности. Политичке кризе, с друге стране, одликују се тиме
да, чак иако немају увијек исти степен пажње медија, имају продужен
негативан ефекат на путовања у погођена подручја, и могу створити
трајне препреке међународном туризму. Тероризам угоржава читаво човјечанство. Кад је у питању туризам, на мети су транспортни
системи (водени, копнени, ваздушни), хотелско – угоститељски капацитети, конгреси, фестивали, карневали, спортске приредбе, итд.
Циљ је наношење материјалне штете и људске жртве (Милићевић &
Ерваћанин, 2011:56.).
Утицај терористичких напада у зависности од метода, може
имати директне или индиректне посљедице по туристички систем.
У правилу праве мете нису директне жртве, несрећни туристи, већ
су то Влада и политички поредак. Веза између криминала, насилног
тероризма и туризма могу се различито схватити и класификовати.
Ово се углавном креће од туристе као случајне жртве, до екстремних
случајева терористичких напада против туриста или туристичких капацитета. Дакле, насиље се схвата као порука, која своју снагу добија
кроз медијско саопштавање и на тај начин производи пројектовану
штету и за туризам као дјелатност.
Европа је протеклих година (поготово 2015.) у страху од тероризма. Наравно да је страх утицао и на туризам, што је резултирало тиме да за неке дестинације има све мање занимања, истовремено за неке друге има све више заинтересованих туриста. Европски
лидери су се ујединили у настојању да стабилизују стање и побиједе
овај најактуелнији безбједносни проблем. Међутим, и поред евидентне заједничке активности на плану борбе против тероризма, страх
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у Европи се још увијек осјећа иако у протеклих неколико година
није било већих терористичких активности ни у Европи, а значајно
је смањен број ових напада и у раније пожељним туристичким
дестинацијама. Тако је према наводима удружења британских туристичких агенција, пошто се љубитељи сунца желе осјећати сигурно,
у 2016. години дошло до смањења путовања у Тунис за 90%, у Египат
за 70%, а у Турску након покушаја пуча за 30%. Дакле, безбједносна
ситуација је утицала на то да се драстично промијени начин на који
људи бирају дестинације. Па тако не желе путовати у источни Медитеран (Турска, Египат, Тунис итд.), радије се одлучују за неке друге
дестинације у којима постоји потребан ниво сигурности.
О томе да је тероризам имао изузетно негативан утицај на стање
у туризму најбоље говоре натписи у медијима који су прије само двије
године најчешће наводили да се туристичка мапа свијета мијења
муњевитом брзином. Теороризам је разлог што туристи почињу да
заобилазе омиљене дестинације, а поред тероризма разлог за то су и
епидемија и мигрантска криза. 9
Неспорно је да безбједност има велику улогу у доношењу одлуке
о избору дестинације на коју желе путовати туристи. Терористички
напади су значајно утицали на пад путовања на неке сада небезбједне
дестинације, али нису туристе потпуно одвратили од путовања, само
су промијенили крајња одредишта. Значи, за кориснике туристичких
услуга безбједност је постала кључни фактор.
ЗАКЉУЧАК
Туризам је данас у свему масовни друштвени феномен и
појављује се као етаблирана потреба, потражња, тежња појединаца
који припадају различитим друштвеним слојевима, етницитетима, расама и религијама. Ради се о феномену који се почео ширити
с појавом индустријског друштва и који се и даље развија и шири,
мијења и прилагођава зависно о друштвеним промјенама које се
9 https://www.kurir.rs/planeta/2129735/terorizam-upropastio-turizam-evo-kojezemlje-gube-a-ko-profitira, датум приступа 14. 02. 2019. год.
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збивају током времена, при чему намећу и властите компоненте (Шуран, 2016).
Туризам је неспорно и важна привредна грана, у једном броју
земаља у самом врху по учешћу у пуњену буџета. Туризам се често
помиње као најзначајнији појединачни извор запослености у свијету
и процјене су да туристичка привреда (која осим директне туристичке индустрије обухвата и повезане секторе као што су грађевинарство
и финансије) обезбјеђује до 11% од глобалне запослености. Туризам
се сматра индустријом која нуди најбоље могућности за економски
раст и кретање запослености. Међутим, улога и допринос туризма запослености, а тиме и развоју, варира значајно према обиму, карактеру и степену развоја и релативне важности туристичке индустрије у
појединачној земљи или дестинацији (Бошковић, 2009).
Да би туризам остварио све ове позитивне ефекте као привредна дјелатност, прије свега је неопходно обезбједити потребну
безбједност за одвијање овог комплетног процеса. При томе треба
имати на уму да је важна безбједност свих грађана, а не само туриста, те да у том систему морају сви сарађивати. То значи да заједно
морају радити запослени у туристичком сектору и остали субјекти
безбједности, а на првом мјесту полиција. Значај туризма као привредне дјелатности захтијева од полиције да формира посебне
специјализоване организационе јединице унутар своје структуре које
ће се бавити само питањем безбједности туриста. Добар примјер за
то јесте Египат у оквиру чије полиције постоји посебна служба која и
носи назив ‘’туристичка полиција’’ и чија је дјелатност усмјерена само
на пружање безбједносних услуга туристима и туризму као важној
друштвеној дјелатности.
Дакле, важно је да се безбједносне службе (полиција прије
свих) организују тако да су концентрисане прво на заштиту људи, заштиту локације или мјеста где се туристи налазе, није сувишно да се
заштити и репутација одређене дестинације. Из предоченог у раду
може се закључити да туризму и туристима пријете у актуелном тренутку два типа ризика. Први се односи на криминал који се огледа
у крађама, отмицама, пријетњама преварама и другим кривичним
дјелима, и други који се односи на тероризам и свега што тероризам
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као најактуелнија безбједносна пријетња носи са собом.
Веома је важно да туристи имају осјећај безбједности, а то
захтијева да се на вријеме препознају пријетње и опасности од стране
надлежних субјеката, али и од стране грађана и укупне јавности. Туристи морају имати осјећај да се о њиховој безбједности брину сви, а
то значи да полиција није једини субјект који води рачуна о сигурности туриста. О томе да ли су туристи безбједни морају да воде рачуна
и они који продају туристичке услуге, те да имају блиску сарадњу са
полицијом и свим другим субјектима који имају додира са туризмом.
Иако је у посљедњој деценији цијели свијет био изложен
разним врстама напада и несигурности, могућности за путовања
нису умањене. На сваком појединцу је да наравно у складу са
својим финансијским могућностима и афинитетима одлучи која је
дестинација за њега најбоља. У томе и Србија може имати своју шансу
за значајним повећањем броја страних туриста, али свакако мора интензивно пратити стање безбједности и предузимати потребне мере
да туристима пружи поред туристичке понуде и квалитетну услугу
безбједности. Пошто је туризам у успону у Србији, можда је вријеме
и да се размисли о формирању унутар МУП-а, и специјализоване
организационе јединице која ће се бавити искључиво питањем
безбједности туриста, како у путовању кроз Србију, тако и у самој
дестинацији.

Rad primljen: 3. 4. 2019.
Rad prihvaćen: 15. 10. 2019.

Defendologija, 2019. | Broj 43-44 |

55

ЛИТЕРАТУРА:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
56

Бошковић Т., (2009). ‘’Туризам као фактор привредног развоја’’,
научно стручни часопис, Школа бизниса, Нови Сад,
Вукадиновић Р., (2017). Зборник ‘’Савремени изазови
међународне безбедности’’, ‘’Сувремени изазови сигурности и
Америчко – Руски односи’’., Нови Сад,
Визек М., (2008). Анализа одреднице хрватског туристичког
сектора. Привредна кретања и економска политика,
Гајић Т., (2009). Зборник радова ‘’економика пољопривреде’’,
‘’Карактеристике развоја и утицаја туризма на целокупну привреду Војводине’’, Нови Сад,
Грчић М., (2000). Политичка географија. Београд,
Јовичић И. Д., (2011). Јавна безбедност. Бања Лука: Универзитет
Синергија
Јовичић Д & Шетка Г. (2018). Организација и надлежност
полиције. Бања Лука,
Јовичић И. Д., (2018). Увод у право. Нови Сад,
Кековић З. & Кешетовић Ж., (2011). Туристичка привреда и ризик туризма. Ниш,
Милетић С., (2003). Полицијско право. Београд,
Милосављевић Б., (2011). Увод у теорију уставног права.
Београд,
Милићевић С.& Ерваћанин В., (2016).зборник ‘’Туристичко
пословање’’, ‘’Утицај криза на развој туризма у свету’’, Београд,
Савић С., (2005). Основе права. Бања Лука,
Симеуновић Д., (2009). Тероризам. Београд,
Стајић Љ., (2003). Основи безбедности. Београд,
Станић Миленко & Вујић Татјана, (2016).зборник радова универзитета Синергија Бијељина, ‘’Туризам као фактор економског развоја’’, Бијељина,
Унковић С., (1988). Економика туризма. Београд,
Defendologija, 2019. | Broj 43-44 |

18.

19.

Хумболт В. Ф. (1991). Идеје за покушај одређивања граница делотворности државе, Сремски Карловци, Издавачка
књижарница Зорана Стојановића,
Шуран Ф., (2016). Слободно вријеме, путовање и туризам: социолошки приступ. Бује.

Интернет и остали извори:
20. Билтен – Удружење за туризам, (2017). Београд,
21. https://banjeusrbiji.com/turizam-u-srbiji/ датум приступа страници, 10. 02. 2019. год.
22. https://www.danas.rs/ekonomija/srbija-je-postala-turisticki-brend/,
датум приступа, 10. 02. 2019. год.
23. http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=18, датум приступа, 07.
02. 2019. год.
24. https://www.google.com/search?q=vanrednos+stanje+u+buenos+ai
resu+argentina&rlz=, датум приступа 15. 02. 2019. год.
25. https://www.kurir.rs/planeta/2129735/terorizam-upropastioturizam-evo-koje-zemlje-gube-a-ko-profitira, датум приступа 14.
02. 2019. год.

Defendologija, 2019. | Broj 43-44 |

57

MIGRANTSKA KRIZA

MIGRACIJA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA:
U kojoj meri migraciona kriza predstavlja pretnju
za bezbednost Evropske Unije?
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doc. dr Nataša Marić1
Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka
Apstrakt:
Posledice migrantskih tokova su preplavile medijske naslove i time
ugnezdile međunarodnu migraciju na sami vrh dnevnog reda međunarodne,
regionalne i nacionalne bezbednosti. Migrantski tokovi nisu nova pojava u
Evropi ali karakteristike sadašnje evropske migracione krize postavljaju čvrste temelje za krizu bez presedana. Migracija je Evropu razdvojila po geografskim i kulturolškim linijama. Iakomigraciona kriza nije direktno uticala na
pet jasno definisanih sigurnosnih pretnji Evropske Unije, nespretno upravljanje ovim slučajem i neslaganje oko strategije rešavanja krize je rezultiralou samoizazvanu humanitarnu krizu,te kao takva [migraciona kriza] indirektno predstavlja pretnju sigurnosti Europske Unije. Kako bi se eliminisale
moguće pretnje koje predstavlja migraciona kriza, Europska Unija će morati
gledati prema izvoru migrantskih tokova. Neuspeh u rešavanju problema
na izvoru bi mogao predstavljati mnogo veću pretnju globalnoj sigurnosti
i neizbežno ugroziti sigurnost Evropske Unije i zemalja na njenoj periferiji.
Dakle, migracije utiču na međunarodno, regionalo i nacionalno okruženje a
predstavljaju indirektnu pretnju za bezbednost samo ukoliko se ne uspostavi
adekvatna strategija zbrinjavanja osoba u ovom procesu.
Ključne reči: nelegalna migracija, sigurnosne pretnje, imigracija ka EU;
1 Autor za korespondenciju: doc. dr Nataša Marić, Panevropski Univerzitet Apeiron,
Banja Luka, e-mail: maricchina@yahoo.com
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UVOD
Migraciona kriza je podelila Evropljane po geografskim linijama,
humanitarnoj volji i ekonomskim mogućnostima. Čini se da su te podele
prodrle u najsitnije pukotine evropskog sistema te da stalni priliv novih
migranata dodaje ‘ulje na vatru’.
Tokom prvih pet godina sirijskog rata migranti su dospevali u susedne zemlje, pretežno u Liban, Jordan i Tursku. Kao rezultat uzastopnih borbi
u Siriji i novog priliva migranata, Turska im je dopustilada se kreću prema
zapadnim krajevima Evrope. Uprkos postojećim imigracionim zakonima,
Evropska Unija nije bila imuna na masovni priliv migranata. Usljed izmena
i dopuna useljeniče politike i ‘quick-fix’ strategije, države članice Europske
Unije su, svaka za sebe, počele dadonose odluke o njihovom zbrinjavanju,
što je otežalo bezbednoupravljanje novonastalim stanjem. U ovom radu se
tvrdi da je kriza u Evropi nastala tek kada je ista pogodila raznovrsnost pojedinačnih državnih odluka, koje su se pokazale nespojivim, i na taj način
otežale mogućnost za organizovano rešavanje izbegličkog priliva na nivou
cele Unije. Neslaganje unutar Unije o politikama i strategijama je dodatno
ojačalo krizu. Ovaj rad takođe izlaže potrebu za globalnu strategiju, dakle
strategiju koja rešava krizu na njenom izvoru a to znači okončanje sirijskog
sukoba. Složenost sirijskog sukoba te mešanje međunarodnih aktera i njihovih interesa u regionu usporava proces pronalaska jedinstvene globalne
strategije, to jeste jedinstvenog globalnog rešenja.
Sledeća tri poglavlja se osvrću na analizu o tome u kojoj meri migraciona kriza utiče na sigurnost EU. Prije svega, ovo istraživanje postavlja
okvir u kojem se istražujeuticaj zakonite migracije na pet bezbednosnih tačakadefinisanih od strane EU. Razjašnjavanjem zavisne i nezavisne varijable, prvo poglavlje će ukazati napretnje kao posledice zakonite migracije, te
zaključiti do koje mere ista direktno utiče na pet bezbednosnih pretnji EU.
Zatim, istraživanje se u drugom poglavlju bavi nezakonitom ili nekontrolisanom migracijom te se dolazi do zaključka kako ista može da katalizira
pet bezbednosnih pretnji Evropske Unije. Istraživanje nastoji dokazati postojanje ‘katalizator efekta’; te usmerava ka mišljenju da migraciona kriza
indirektno utiče na sigurnosne prijetnje EU, kao što se već obestinilo kroz
sporove koje je migraciona kriza izazvala među zemljama članicama EU.
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U cilju daljeg istraživanja opsega dotičnog odnosa ove dve variable, treće
poglavlje se bavi migracionom krizomkao posljedicom ‘spoljne’, složene,
međunarodne konfliktne arene. Konačno ostaje da se razmotri zašto rešenje krize na njenom izvorujedino može pomoći u zaustavljanju daljihmasovnih nezakonitih migracija. Na taj način se jedino može ublažiti sumnja
da slobodno kretaje ljudi i dobara opasno preti Evropskoj Uniji; sloboda
kretanja, na kojoj izmedju ostalog počiva ne samo Evropska Unija nego
čitava moderna zapadna civilizacija.
Svrha ovog rada je da se ponudi analiza problema migracione krize
koja je izazvana na evropskom kontinentu. Čak i ako nema direktan uticaj na
pet jasno definisanih tačaka bezbednosnih pretnji EU, miraciona kriza postavlja druga pitanja koja mogu trajno uzburkatistatus quo Evropske Unije.
1. DEFINISANJE POJMOVA
Prije svega, evropske migracije i evropska bezbednost su dva široka pojma koja mogu obuhvatiti širok spektar značenja i kao takva će biti
precizno definisana u sledećem odeljku. Takođe, ukazaćemo na osobine
migracije koje izazivaju sigurnosnu zabrinutost.
Nakon 2003. godine i različitih pogleda na američku invaziju na Irak,
države članice EU priznale su potrebu za zajedničkom strateškom vizijom
bezbednosti. Visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, Havijer Solana, izradio je „Evropsku sigurnosnu strategiju (ESS)” koju
je Evropski savet usvojio u decembru 2003. godine, gdje su:
1. terorizam,
2. širenje oružja za masovno uništenje,
3. regionalni sukobi,
4. državni neuspjeh, i
5. organizovani kriminal,
definisani kao pet kategorija bezbednosnih pretnji. ESS pod nazivom „Bezbedna Evropa u boljem svijetu“ je dala osnovu za rad Zajedničke
spoljne i sigurnosnepolitike, što je kasnije postalo poznato kao Zajednička
sigurnosna i odbrambena politika (CSDP). Sigurnosne pretnje uključuju
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delovanje na granicama EU ali takodje na njene tri periferije, tj. na Balkanu, Mediteranu i Južnom Kavkazu (Solana, 2003).ESS također eksplicitno
ističe da su pretnje za Europsku Uniju pretnje i izazovi za globalnu sigurnost i da sve pretnje ne bi trebale biti, a možda i ne mogu biti eliminisaneisključivo od strane Unije. Na zahtev zemalja članica EU koje su pozvale
na bolju implementaciju i dopunu dokumenta u 2008. godini, visoki predstavnik je predstavio „Izvještaj o provodjenju evropske sigurnosne strategije: Sigurnost u svijetu koji se menja“, u kojem je podržan stav prethodnog
dokumenta i u kojem je dodatoda postoji potreba za “sposobnijim, koherentnijim i aktivnijim” strategijama (Solana, 2008). U 2015. godini tri od
pet bezbednosnih pretnji, kako su definisane u ESS-u,su postale stvarnost.
Teroristički napadi u Parizu, mađarsko-srpski granični sukobi i krijumčarenje ljudi i robe na Mediteranu se u velikim razmerama podudaraju sa
prilivom velikog broja novih migranata. U pogledu ovih pet bezbednosnih
pretnji koje je Solana istakao, mi ćemo nastojati da utvrdimo da li postoji
direktna veza između materijalizacije ovih pretnji i priliva velikog broja
migranata.
Prvo, na početku treba ukazati na to da dvosmislenost i nepreciznost
termina “migrant” već naglašava krizu; migracija kao celina se stoga doživljava kao velika pretnja, a ne kao rasčlanjiva i upravljiva. Ko su migranti?
Važno je napraviti razliku, s jedne strane između migracije kao posljedice
globalizacije koje su bile uobičajene među zemljama članicama EU, i migracije kao posljedica sukoba na drugim mjestima s druge strane. U ovom
radu se govori o onim migrantima koji su kao posledica sukoba u svojim
zemljama imigrirali u druge zemlje, tj. koji su emigranti iz svoje zemlje.
Oni koji čine ovu grupu migranata su identifikovani kao azilanti2, kojima
biva odobren zahtev za pružanje azila, te dobijaju status izbeglice u skladu
sa Ženevskom konvencijom o izbeglicama iz 1951. godine.3 Prema Kon2 Reč koja je prvi put zabeležena 1430. godine u smislu utočišta ili nepovredivog mesta,
utočišta i zaštite kriminalaca i dužnika, sa kojeg ne mogu da budu prinudno premešteni.
3 Prema definiciji iz Ženevske konvencije o izbeglicama iz 1951. godine izbjeglica je
bilo koja osoba koja ima temeljne razloge za bojazd od gonjenja na osnovu rase, religije,
nacionalnosti, članarine odredjene drustvene grupe ili političkog mišljenja, a nalazi se
van zemlje svoje nacionalnosti te je u nemogućnosti da ili ne želi da se stavi pod zaštitu
te zemlje.
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venciji UN-a o pravima migranata “termin ‘migrant’treba shvatiti kao takav
da pokriva sve slučajeve u kojima se odluka o migraciji (seobi) slobodno
odabrala od strane dotičnog pojedinca, iz razloga‘lične pogodnosti’ i bez
intervencije spoljnog faktora” (Konvencija o pravima migranata Ujedinjenih Nacija, 2005). U ovom radu pojma ‘migrant’ ćemo uzeti u obzir samo
kao one koji dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom,tj. zemalja Bliskog Istoka
i Centralne Azije. U ovom trenutku krize teško je utvrditi da li je ‘azilant’
osoba koja izbegava rat, humanitarni migrant i/ili de facto ekonomski/sociajlnimigrant; što govori o raznolikim profilimaljudi koji se iskrcavaju na
evropski kontinent. Takođe je važno razjasniti razliku između neregularnih i nedokumentovanih migranata, onih koji ne prelaze granice na graničnim prelazima ili nemaju valjana dokumenta koja potvrđuju njihov službeni ulazak i redovne izbeglice čiji se zahtevi za ulazak u zemlju usvajaju
tena tajnačin dobijaju pravo na azil i postaju izbeglice.4Ovaj rad definiše
krizu koja se na evropskom kontinentu naglo razbuhtala kao posljedica
migracije velikih razmjera. Diskusija o različitim migracijskim politikama
unutar Europe i unutar same Europske Unije će biti razmotrena u drugom
poglavlju ovog rada kao jedno od glavnih pitanja za samoizazvanu krizu.
Drugo, termin“migracija velikih razmjera” je obmanjujući, zbunjujući i netačan s obzirom na istoriju migracije u Europi medjutim trenutna
kriza je bez presedana ako se uzme u obzirbroj migranata u datom vremenu kao i broj migranata nasprem evropskih kapaciteta procesuiranja zahteva za azil. U poređenju sa migracijama iz prošlog veka, sadašnja evropska
migraciona kriza je u specifična iz nekoliko razloga. Evropski kontinent
je svedočio velike protoke raseljenih lica od početka prošlog veka; više od
milion Belgijanaca u avgustu 1914, veliki broj španskih migranata između dva svetska rata, 12 miliona Nemaca 1945. godine iz istočnoevropskih
zemalja ka zapadnim devlovima kontinenta, više od pola miliona jugoslovenskih migranata je tražilo sreću u EU 1990-ih i oko dva puta više od toga
je raseljeno na teritoriji Balkana. Nasprem ovih istoriskih seoba, trenutna
evropska migraciona kriza je samo premašila po broju prethodni jugoslovenski migracioni priliv; ukupan broj migracija sa zapadnog Balkana u
4 U 2015.godini je prema podacima Eurostata zabeleženo 1.2 miliona zahteva za prižanje
azila, sa još dodatnih million koji tek treba da budu prihvaćeni.
Defendologija, 2019. | Broj 43-44 |

65

zemlje članice EU početkom 1990-ih nije prelazio 630 000 zahteva za azil,
broj koji je prevazidjen jos 2014.godine (Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2015). Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), ukupan broj migranata koji su stigli
u 2015. godini je oko 1.015 miliona. U prva dva mjeseca 2016. godine broj
novih dolazaka putem mora i kopnom premašio je 131.000 pojedinaca, što
je značajno veći broj nego u istom periodu prethodne godine. Prema procjenama IOM-a, oko 3.500 migranata izgubilo je živote u opasnom putovanju u 2014. i 2015. godini. Prema podacima Eurostata, više od jedne trećine
je zatražilo azil u Njemačkoj. Oko polovine ukupnog broja migranata koji
stižu u Evropu je sirijskog porijekla, oko jedne četvrtine ukupnog broja
iz Afganistana, a ostatak dolazi iz drugih zemalja, uglavnom Iraka, Irana,
Pakistana, Maroka, Bangladeša i Somalije (Eurostat, 2016).
Treće, migracija utiče na budući socijalni poredak Evrope, ali to ne
znači da postoji direktna opasnost za pet bezbednosnih tačaka EU. Veliki priliv ljudi sa kulturološkim razlikama postavlja pitanja o evropskim
karakteristikama u budućnosti.Evropa još uvijek ima različite poglede
na raznolikost i koheziju za razliku od SAD-a, čiji empirijski dokazi pokazuju prilično negativan odnos (Demireva, 2015). Prema rečima Alexa
Bettsa, direktora Centra za studije izbeglica na Oksfordskom univerzitetu, „činjenica da se mnogi muslimani doživljavaju kao izazov evropskom
identitetu“(Simpson, 2015). Danas se u Londonu govori više od 300 jezika,
bivše izbeglice su integrisane i predsavljaju važan dio globalizovanogbritanskog društva. Primjer izbjeglica iz BiH 90-ih godina koji su integracijom u zapadno društvo uspijeli postati švedski gradonačelnici, direktori
velikih kompanija u Njemačkoj, čak i visoko rangirane diplomate zemalja
prijema. Heterogena Evropa u budućnosti je verovatan ishod alitakva integracija i kohezija ne dovode u pitanje evropsku bezbednost.
Četiri, trenutna migraciona kriza nije samo nadmašila dosadasnju
raznolikost zemalja i regija koje su migranti došli, već se i njihovi profili
razlikuju od dosadašnjih velikih doseljavanja (OECD-EU, 2015). Iako su
ovi migranti prisiljeni da emigriraju iz niza sličnih razloga, oni emigriraju
iz zemalja koje se šire od Sjeverne Afrike preko Srednjeg Istoka do Centralne Azije. (Eurostat,2016). Ovaj rad se fokusira na one koji su sirijskog
porekla i koji su pod uticajem aktivnog ratovanja u svojoj zemlji i svakako
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se ne smatraju ekonomskim migrantima, već humanitarnim azilantima.
Razlika bi trebala biti napravljena jer se imigracija iz ovih zemalja intenzivno odvija već desetljećima, što je u određenoj meri izazvalo migracionu
krizu, a to su novi masovni azilanti iz Sirije. Zbog krizne atmosfere bilo
je teško pojedinačno i temeljno obraditi sve novopridošle zahteve za azil.
Delimično zbog neregularne imigracije, gubitka dokumenata i certifikata,
tačna registracija veština i zanimanja je upitna medjutim prema podacima
koje je iznio Frontex5, imigranti su veštiji i obrazovaniji od jugoslovenskih
imigranata iz 90-ih godina (OECD, 2014). Demografija se takođe razlikuje
(Frontex, 2016). Tokom jugoslovenskog rata, ugrožene grupe, žene, djeca
i starije osobe činile su sigurnu većinu imigranata, dok su muškarci od
18 do 65 godina bili prihvaćeni samo ako su putovali sa porodicom ili sa
dokumentom koji potvrđuje spajanje porodice u zemlji prijema. Trenutna
kriza migracija u Evropi je zabeležila veliki broj aktivnih grupa muškaraca,
čak i ako je u takozvanom drugom talasu u 2016. godini registrovano više
žena i dece. Na makedonsko-grčkoj granici, brojke iz Frontexa pokazuju
40% djece mlađe od 16 godina (Morris, 2015). Ova kriza je takođe različita
po pitanju finansijskog statusa migranata po dolasku, primećeni su slučajevi prednosti kupovne moći migranata u odnosu na lokalne građane u
zemljama uglavnom na granicama EU ili EU periferije, kao što su Srbija,
Makedonija, Bosna i Hercegovina ili Bugarska.
Nije nepouzdano zaključiti da Evropska Unija nije bila u mogućnosti
da jedinstveno primeni odgovarajuće i neophodne imigracione politike iz
razloga što gore pomenute karakteristike migracije, društvene demografske i kulturne promene imaju moć da rekonstruišu lice Europe.
2. MIGRACIONA KRIZA KAO OKIDAČ
Pojava terorista i kriminalacaprerušeni u humanitarne azilantepredstavljaju direktnu pretnju po svim tačkama bezbednosnih pretnji, ali takva
pojava nije dokazana iako nekontrolisana migracija daje povod za takvo
razmisljanje. U narednim redovima će se govoriti o tome sta daje osnovu
5 Agencija Evropske Unije, u Varšavi, Poljska, “Frontex” saradjuje sa graničnim prelazima
sa ciljem da zaustavi nezakonit prelazak granica te ostalih pretnji.
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za ‘nus pojave’ migracije koje prete bezbednosnim tačkama EU?
Nakon prihvatanja određenog broja migranata za koje se veruje da
ćeu budućnosti podmladiti i radno ojačati zemlju prijema, iako za sada
predstavljaju financijski teret (OECD, 2015), relevantno je pitati u kojoj
mjeri je sama Evropa odgovorna za krizu koja se dogodila na ovom kontinentu? U kojoj mjeri su vlade ili upravo odluke i kreatori politike odgovorni za izazivanje krize? U ovom delu rada analizom različitih odgovora
EU nastojimo dokazati da je raznolik stav i neslaganje, prouzrokovao loše
upravljanje migrantskim prilivom koji je konačno dosao dokriznog zida.
Migracija je Evropu razdvajala geografskim i kulturološkim linijama, ali
migracija je okidač a ne uzrok evropske podele.
U svetlu porasta migracionih priliva, opšta politika imigracije EU
slabi zbog prednosti nacionalnih zakona o imigraciji nad sveevropskim
unliateralnim dogovorom o primanju migranata. Prema komparativnoj
studiji zakona 27 država članica EU za pravnu imigraciju koju je objavio
IOM i koju je podržao Evropski parlament, raspravlja se o usklađenosti zakona i politika na oba nivoa (Adam and Devillard, 2008), (nacionalni nivo
I nivo Unije). Kako je imigraciona politika podelila zemlje članice EU?
“Propisi i odluke” EU su zakonodavni akti koji se odmah primenjuju kao
zakoni u svim državama članicama EU te postoje “Direktive” koje moraju
biti uključene u Nacionalni zakon o imigraciji do određenog roka; većina
EU imigracionih pravila su direktive (Adam and Devillard, 2008). Tokom
aktuelne migracione krize, opšta podela se dogodila kada su direktive obuhvatile oblast koja se nalaziu delokrugu nacionalne imigracijske politike:
1. ukupan broj migranata koji mogu biti primljeni u zemlju, i 2. konačna
odluka o odobravanja zahteva za azil. Kada je predložena strategija premeštanja migranata, Direktiva EU se nije primenjivala na „izuzetke“, tj. države
kao što suna primer: 1. Danska, za koju se uopšte ne primenjuju imigracione, vizne i azilske politike, ili 2. Irska i Velika Britanija koje imaju pravo
da biraju i odlučuju od slučaja do slučaja. Pored toga Mađarska i Slovačka,
zemlje koje bi trebale da private uskladjivanje kvota premeštanja migranata, su podnijele tužbu protiv takve politike kako bi se odbranile od pravila
koja im se nameće; odbacila su značenje i važnost direktiva (Kujundzic,
2016).Neslaganje oko brzih rešenja ostavilo je Evropu ranjivom na posledice neregularne imigracije. Strategija preseljenja, amandmani na šengenske
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propise, suspenzija Dablinske odredbe6samo su neke od zajedničkih politika o kojima se zemlje članice EU nisu složile i koje su dovele do toga da se
Evropa nađe, prema oceni UN, “u samoizazvanoj krizi” (BBC News, 2015).
Evropska Unijas jedne strane nije predvidela tako veliki broj migranata, as druge ipak nije unapred uspostavila relevantnu strategiju za njihov smeštaj. Bilo je očigledno da menadžment u skladu sa Dablinskom
uredbom ne bi obezbedio adekvatan organizacijski okvir jer su neke zemlje
prestale delovati po Dablinskoj odredbi iz 2008. godine zbog potrebe da ‘se
same preispitaju’ (Norveška i Finska su prestale vraćati nedokumentovane
migrante u Grčku, gde su prvi put kročili na evropsko tlo) (Official Journal of the European Union L (50/1), 2003). Pod Dablinskom odredbom,
zemlja EU u kojoj azilant prvi put stiže ima dužnost uzeti otiske prstiju i
obraditi zahtev za azil. Prema IOM-u, više od milion izbjeglica je morem
stiglo 2015. godine, dok je oko 40 hiljada kopnom, što stavlja na zemlje na
morima neravnomeran teret(The International Organization for Migration
[IOM], 2015). Italija, Grčka i Mađarska bile su najgore pogođene, međutim, migranti koji traže azil u tim zemljama su iznenađujuće mali nakon
suspenzije Dablinskih propisa u avgustu 2015. To ne znači da tamo nema
migranata; to samo znači da ima na hiljade migranata čije prijave se ne
obrađuju odmah. Dok neke zemlje još uvijek deluju pod zaštitom Dablina
kako bi opravdale deportaciju migranata u zemlju prvog ulaska, migranti odbijaju uzimati otiske prstiju u zemljama dolaska, posebno u Grčkoj,
koja do nedavno nije imala adekvatnu tehnologiju za taj process (Peter,
2015).U suočavanju sa tako velikom količinom ljudi u zemljama koje primaju migrante, EU je predložila strategiju premještanja u kojoj bi svaka
zemlja primila određeni broj migranata prema ukupnom BDP-u države
EU, ukupnom broj podnosilaca zahteva za azil i prema stopi nezaposlenostizemlje prijema. Implementacija bi adekvatno rasporedila migrante, ne
bi izazvala nepravilnosti na određenim graničnim prelazima, a upravljanje
onima koji su došli dalo bi EU više prostora za suzbijanje neredovnog priliva koji bi bio pretnja svakoj od 5 kategorija bezbednosti EU. Mađarska, zajedno sa Slovačkom, koju su podržale zemlje u grupi „Višegrad 4“, podnela
6 Dublin Regulation takodje stoji pod imenom Regulation No.604/2013,Dublin III
Regulation, predhodno poznat kao Dublin II Regulation and Dublin Convention.
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je prijavu pred sud u glas protesta (Morris, 2015).
Ovakve nesuglasice ugrožavaju sigurnost EU ne samo sa stanovišta
migracija. Oni ukazuju na veće probleme EU. Da li su istočnoevropske države dovoljno zrele da se suprotstave nametnutim merama jačih država
članica? Da li je bilo adekvatno zahtevati njegova prava na krizi samoinicijacije? Da li je pošteno u korist sopstvene nacionalne bezbednosti odbaciti
zajedničko rešenje? Odbijenica zajedničkom rešenju od strane madjarske
se u stvari ne razlikuje mnogo od, na primer, odluke Velike Britanijekoje
je prihvatila nešto više od hiljadu migranata te obećala da će prihvatiti još
20 hiljada tokom pet narednih godina. U isto vrijeme, grčke vlasti dolaze
do teških riječi o potrebi rešavanja krize uz pomoć EU u celini. Nažalost,
migracija izaziva nove nejednakosti u EU. Ipak, to ne utiče na sigurnost EU
u tolikoj meri koliko na buduće lice Evrope.
Kao posljedica neuređenih velikih priliva EU je poduzela mere u pogledu migracije. Ponovno uvođenje granične kontrole i ispitivanje Šengena
daje kredite krajnje desnim političkim strankama u svim državama članicama EU. Privremeno mijenjajući Schengenska pravila, potiče veliku uznemirenost zbog moguće ideje da je to kraj Schengena, jednog od obilježja
Europske Unije. Šengen će biti ponovno uveden u celini tek kada se zemlje
osećaju dovoljno sigurno. Ako se broj nezakonitih migranata ne smanji
značajno, opstanak Šengena je sporan (Henrich, 2015). Pod uticajem zločina u Parizu, s obzirom na činjenicu da su teroristi prešli iz Francuske
u Belgiju bez ikakvih graničnihprovera i dokumentacije, Nemačka je bila
prva koja je podigla svoje unutrašnje granične kontrole s Austrijom, opravdavajući čin s velikim brojem neregularnih imigracija iz Mađarske i Austrije. U Šengenskoj zoni postoji slobodno kretanje kroz veći deo EU bloka
bez pasoša, izuzev Irske, Velike Britanije, Hrvatske, Rumunije i Bugarske.
Prema šengenskim pravilima, državama članicama je dozvoljeno da ponovo instaliraju kontrolu unutrašnjih granica pod vanrednim merama koje
ugrožavaju „javnu politiku i nacionalnu sigurnost“ (Peter, 2015).Štaviše,
EU regulativa je u 2013. godini naglasila da bi takve akcije “trebale ostati
izuzetak i trebale bi se provoditi samo kao krajnja mera, za strogo ograničen opseg i vremenski period” (European Commission, 2008). Ograničen
vremenski period prema Šengenskom zakonu o granicama Član 26 može
da varira od 20 dana do dve godine u “izuzetnim okolnostima” (European
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Commission, 2016).Do sada je šest zemalja uvelo granične kontrole, Austrija, Danska, Francuska, Njemačka, Norveška i Švedska. Suprotno tome,
ako ne postoji sporazum ili klima za implementaciju Šengena u celini, da
li to znači kraj Šengena? Da li će evropske zemlje još uvek ceniti šengenske
koristi ili će je prodati za nacionalnu bezbednost?
EU je ponovo pokušala jednostrano da uspostavi opšti okvir za delovanje. Evropska komisija je predložila amandman na Šengen da se uvedu
strožije granične kontrole na vanjskim granicama, dok se u Uniji uvodi
identifikacija dokumenata za građane EU, što nije bila praksa. Takav amandman je predložen od decembra 2015. godine i trebalo bi da stupi na snagu
20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Evropske Unije, ali se zemlje
nisu dogovorile o takvim merama. Takva mera predstavlja i druge probleme unutar Unije, koji se već udaljavaju od pitanja migracione krize. To
takođe znači manje radnika migranata iz istočne Evrope u zapadnim zemljama, što utiče na EU, ekonomiju, ali ne i na sigurnost EU.
“Domino efekat“ uvođenja granica povećao je broj neregularnih pokušaja imigracije i pružio rizik za migrante i građane EU, kao i pretnju za
pet kategorija bezbednosti EU. Može se uporediti sa lavirintskom igrom
u kojoj se čas zatvara i čas otvara put do cilja. Čim se migrantima ukaže
put prema zemlji konačnog odredišta, dešavalo se da se odredjene granice
zatvore te oni ostanu nezakonito da čekaju prolaz na granicama zbog čega
su već ranjivi odnosi medju državama dodatno ugroženi. Incident ove vrste
su se dešavali na graničnim prelazima Grčke i Makedonije, BiH i Hrvatske,
te su čak eskalirali na granici izmedju Srbije i Madajrske.Dešavalo se da
migranti budu pušteniu zemlju pod statusom “u tranzitu” ka Njemačkoj, te
iz mnogih razloga ostanu u zemlji u kojoj su se našli, te predaju zahteve za
azil i useljeništvo.
Migraciona kriza u zemljama u tranziciji koje nisu članice EU uvećavaju pretnju njima kao i EU. Analiza podataka i sistema za vodjenje evidencije se zaustavljaju na vanjskim granicama Evropske Unije.Količinu
ljudi koji prelaze ove granice teško je uporediti jer zemlje koje nisu članice
EU nisu uključene u zajedničke motore za istraživanje i analizu kao što su
Frontex, Eurostat, IOM i tako dalje. Ove zemlje su jedne od najnerazvijenih zemalja u Evropi, te se is same obično bore sa svojim fenomenom nekontrolisane emigracije, nezaposlenosti, niskog životnog standarda i plata.
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Geografski položaj zemalja na Zapadnom Balkanu utiče takodje na bezbednost EU te upravljanje migrantima na Zapadnom Balkanu predstavlja
skrivenu pretnju za EU. Prema Frontexu 2015. godine, Zapadni Balkan je
bio najveća tranzitna teritorija za migrante (Parkes, 2015).
Međutim, opcije EU nisu iscrpljene. Prema članu 222 Lisabonskog
ugovora (TFEU) „klauzula solidarnosti“ koja je skolpljena nakon terorističkih napada u Madridu 2005. godine, koja osigurava uzajamnu podršku,
te u s kladu s tim Francuska je mogla pozvati na podršku, širu podršku
članicama EU nakod napada u Parizu. Član 222 je, međutim, posljednja
opcija. Ona obuhvata solidarnost država članica EU u pružanju podrške
na teritoriji države članice u kojoj je napad izvršen. Takav član je mogao
da obuhvati širi spektar delovanja i u svakom slučaju jedinstveniji, da se
„Odlukom o provedbi (2014 / 415EU)” nije detaljno definisao teritorijalni
opseg člana 222. Iako bi država članica mogla pokrenuti klauzulu solidarnosti kao odgovor na katastrofu, koja ima svoje poreklo izvan EU, sama
katastrofa mora biti na teritoriji države članice, kao i kolektivni odgovor
(Parkes, 2015). Kao posljedica toga, nedostatak vanjske dimenzije u ‘klauzuli o solidarnosti’ također izgleda da je isključio njenu primjenu nakon
napada u Parizu. Takva akcija koja ima moć delovanja „izvana“ riješila bi
probleme koji su pokrenuli migracionu krizu i riješili bi uzrok u korijenu.
Umesto toga, Francuska je pozvala na član 42.7 ‘klauzulu o odbrani’ koja
prevazilazi član 222. ‘klauzule o solidarnosti’, drugim rečima, zajedničku
vojnu intervenciju izvan EU. Ako se pokrene Član 222, on bi delovao zajedno sa Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom EU (ZBOP)
čije se operacije mogu striktno rasporediti „van“ EU. To je moglo zahtevati
rešavanje krize u korijenu i ostaviti manje posljedice za Europu. Čak i ako
nema jasnih rezova između ovih članova i ZSOP EU, pravni okvir i dalje
ometa njegove odnose.
3. „SPOLJNA“ PRETNJA
Dokazali smo da postoji indirektna veza izmedjumigracije i bezbednosti, tj. da se trenutni tokovi migracione krize podudaraju sa pretnjama
bezbednosti evropske unije, ali ne da ih je i kriza prouzrokovala, već je
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služila kao okidač. Logično je dalje preispitati u kojoj meri sve što je prouzrokovalo migraciju može da služi kao polazna tačka rešavanja krize koja
je nastala u Evropi.
Politička previranja u Siriji su zarobila aktere i njihove interese u sukob koji je mešavina izravnog i indirektnog međunarodnog i regionalnog
rata, građanskog rata, revolucije i borbe protiv terorizma. Rusija, EU, SAD,
sirijska vlada i Turska se bore protiv terorističkih organizacija. Rusija istovremeno podržava sirijsku vladu; EU i SAD podržavaju opozicione stranke
(Stein, 2015).Određene opozicione stranke pokazale su se bliže terorističkim organizacijama. Te opozicione stranke su u određenoj meri podržane
od strane Turske koja u određenoj meri rešava svoje vlastite interese protiv
kurdske populacije u Siriji i Iranu. Kao rezultat toga, vladine strukture i
ekonomija zemlje su propale, što je rezultiralo izbjgličkom krizom koja u
velikoj meri utiče na samu EU.
Odnosi između EU i Sirije od 1977. godine imali su bili dobri u okviru Euro-mediteranskog partnerstva, ali su nedavno „finansijske obaveze
koje je preuzela EU imale za cilj poticanje reformi, posebno političkih reformi, a Sirija je bila ohrabrena da iskoristi ‘Instrument upravljanja’ koja
nagrađuje uspešne partnere povećanom finansijskom pomoći” (Turkman
and Haid, 2016).Represija vlade je izazvala veliku revolucionarnu atmosferu u zemlji. EU je u maju 2011. godine preduzela nekoliko mjera protiv
sirijske vlade, uključujući suspenziju bilateralnih programa, zamrzavanje
nacrta Sporazuma o Udruživanju izmedju EU i Sirije, suspenziju tehničke
pomoći Evropske investicijske banke Siriji i nametnute sankcije. Iz sigurnosnih razloga delegacija EU u Siriju povučena je u decembru 2012. godine, nakon čega su usledili zahtevi SAD-a, Francuske, Velike Britanije i
Njemačke za Asadovu ostavku, pod pretpostavkom da Asad više nije volja
sirijskog naroda i da nije uspio provesti reforme u vezi povećanj slobode i
sigurnosti sirijskog naroda (Turkman and Haid, 2016). U maju 2013. EU
je ublažila embargo na prodaju oružja Siriji pod obavezom da se prodaja i
snabdevanje moraju izvoziti samo za Sirijsku koaliciju Opozicije i revolucionarnih snaga (Turkman and Haid, 2016).
Dva mjeseca nakon pobune političke opozicije u Siriji, EU je izgubila
politički uticaj i instrumenti koji su korišteni da bi se sirijska vlada prisilila
da podnese ostavku samo su otvorili mogućnosti saveznicima sirijske vlade
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da prošire svoja tržišta. Iran i Rusija postali su glavni dobavljači onoga što
je do tada nedostajalo i malo po malo međunarodni akteri su se zaglavili
na različitim stranama pregovaračkog stola u Siriji. Politika EU je nastavila
da finansira opoziciju uglavnom u egzilu, EU je takođe izdojila 400 miliona
evra za preseljenje sirijskih izbeglica u susedne zemlje (Turkman and Haid,
2016). Međutim, eskalacija je dostigla svoj vrhunac kada je Turska srušila
ruski avion. Mere koje je poduzela ruska vlada bile su više nego neizbežne.
Međutim, Vladimir Putin nije iskoristio priliku da eskalira sukob između
EU i Rusije. Umesto toga, u Parizu je usledio produktivan sporazum između Putina i Holanda (France 24. 2015). Plan od tri tačke koji je uključivao
podelu obaveštajnih informacija o terorističkim pozicijama, uzajamne sporazume o terorističkim ciljevima i zaustavljanje rada na opozivu sirijske
vlade. Sporazum je optimistično obećao brže rešavanje sukoba. Kao rezultat toga, više sirijskih stanovnika bilo je prisiljeno da napusti teritoriju.
S povećanjem broja migranata koji prelaze u susedne zemlje, a posebno u Tursku, Ankara je zahtevala više koristi u zamenu za upravljanje
sve većim brojem novih useljenika. Čak i ako postoje drugi razlozi za puštanje sirijskih izbjeglica iz Turske da nastave svoje putovanje ka zapadnim
krajevim EU, najvći je razlog sami pregoviri Turske I EU. Turska sa važnom
dijasporom u EU se fokusira na sticanje statusa za članstvo u EU, kao i
na slobodni vizni režim. Ona teži uspostavljanju bliske integracije. Turski
80 miliona stanovnika dovoljan je razlog da se mudro i temeljno pripremi
okvir za pridruživanje Turske, što također ometa trenutne razgovore o rešavanju migracione krize (Morris, 2015).
Nespretno upravljanje koje leži izvan granica EU i da EU možda mora
da finansira više od menadžmenta unutar Unije, predstavlja veću prijetnju
sigurnosti EU. Pitanje o tome kako riješiti to pitanje u njegovom korenu,
kako bi se zaustavile daljnje komplikacije posljedica koje su dostigle Europu, još uvijek je nejasno. Od gore navedenog, odnosi sa sirijskom vladom
i kasnije sa sirijskom opozicijom pokazali su se neefikasnim, još jednom
su sankcije odigrale veliku ulogu u smanjenju životnog standarda građana,
ali ne i moći centralne vlade koja je sirijsko stanovništvo ostavila ranjivim.
. Čini se da ponovno pokretanje uobičajenog programa sankcija i gubitak
investicija ne doprinose rešavanju krize u ovom trenutku kada je uključeno toliko globalnih sila. Samo konstruktivni i sveobuhvatni razgovori sa
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akterima u Siriji mogu pomoći u zaustavljanju rata i na isti način zaustaviti
krizu u Evropi. Najnoviji događaji pokazuju višestruke prekide vatre koji
nemaju projekcije predvidljivosti. Ako mirovni pregovori o tabeli globalne
saradnje ne uspiju, globalna sigurnost bi mogla biti ugrožena i unutar same
evropske sigurnosti.
ZAKLJUČAK
Zakonita migracija ljudi doprinosi državama prijema iz nekoliko razloga; može pomoći ekonomijama zemalja sa starijim stanovništvom; može
‘osvežiti’ zemlju prijema. ‘Osveženje’ ili raznolikost se može shvatiti kao korist ili pretnja tradicionalnim i kulturološkim navikama starosedeoca, ali
integracija izbeglica ne stimuliše terorizam, korištenje oružja za masovno
uništavanje, regionalne sukobe, državni neuspjeh ili organizovanicriminal
per se. Karakteristike sadašnje evropske migracije, omer bez presedana, demografska struktura priliva i nivo veština migranata, postavili su povoljnu
osnovu za nezakonitu migraciju, ali ne garantuju takav ishod. Redovno naseljavanje migranata i integracija mogu izazvati nezadovoljstvo i neprijateljsko okruženje, ali ne u meri u kojoj bi to imalo direktan utjecaj na pet
kategorija prijetnji bezbednosti EU.
Zapisi o visokoj nezakonitoj migraciji uzrokovanoj amalgamom
njenih karakteristika i fleksibilnom, nepreciznom i liberalnom politikom
mogu izazvati migracionu krizu, a upravo to je ono što je dovelo do sadašnje migracione krize na evropskom kontinentu. Politika otvorenih vrata
Evropske Unije je privukla više azilanata nego što je EU bila spremna da
primi. Migraciona kriza postala je okidač za sporove unutar Unije. Neke
države članice odbacile su strategije za rezoluciju, blokovi unutar Unije su
imali različite poglede na budućnost migranata u Evropi, a neke države
članice pribegavale su individualnoj politici i donošenju odluka. Sve je to
dovelo do zaključka da je, iako se povećala humanitarna kriza, povećala i
kriza jedinstva među članicama EU. Okvir evropske politike je širok, klauzule o solidarnosti i odbrani samo dva od mnogih drugih mogućih okvira
daju prostor zemljama da pronađu zajednički jezik. Međutim, mnoge politike se odnose na međusobnu volju i želju da deluju jednostrano. Tako se
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Evropa našla na samom početku krize koju je sama izazvala. Neregularne
migracije pokrenule su događaje u meri u kojoj će predstavljati direktnu
prijetnju statusu quo EU, osim ako se ne prevazidju nesuglasice.
Odstupanje od migracione krize kao uzroka konflikta i razumevanje
krize kao posledice sirijskih “međunarodnih” previranja, kao i posledica
diplomatskih kompromisa, daje širu sliku dimenzije pretnje koju kriza
predstavlja za EU. Evropska unija ima se bori u tri bitke; upravljanje trenutnim migrantima na evropskom kontinentu, borba za evropsko jedinstvo i
obnova sigurnog okruženja u Siriji za njene stanovnike. Ako se EU ne uspe
pozabaviti ovim trima točkamarizikuje veće sukobe unutar Unije. Migraciona kriza će uticati na sigurnost EU sve do trenutka dok ne uspe zaustaviti
migraciju na njenom izvoru.

Rad primljen: 3. 4. 2019.
Rad prihvaćen: 15. 10. 2019.
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Апстракт: Питање развоја и унапређења система заштите и
спасавања у Републици Српскојје тема која се константно покреће,
посебно након полава 2014. године. Једно од најзначајнијих питања
које је покренуто је финансирање система заштите и спасавања.
Циљ овог рада је да предложи један нови приступ и један нови модел
финансирања система заштите и спасавања у Републици Српској.
Ради се о формирању Фонда за заштиту и спасавање који би се у основи пунио средствима међубанкарских трансакција у Републици
Српској и средствима прикупљеним од игара на срећу.
Кључне ријечи: заштита и спасавање, цивилна заштита,
фонд за заштиту и спасавање, Република Српска

1 Безбједносни истраживачки центар, Бања Лука, bicbl@yahoo.com
2 Безбједносни истраживачки центар, Бања Лука, bicbl@yahoo.com
3 Висока пословно техничка школа, Добој, jovicicr.vpts@gmail.com
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УВОД
Након отаџбинског рата, између многих области које је требало уредити у новоствореној држави, била је и цивилна заштита (ЦЗ).
Покушаји да се иста модернизује и успостави као функционалан систем до сада нису били успјешни у пуном капацитету. Углавном највећи
изазов, како за Републичку управу цивилне заштите (РУЦЗ) тако и за
локалне заједнице, биле су финансије, односно начин финансирања
цивилне заштитеодносно система заштите и спасавања. Кроз Закон
о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, донесеном 2012.
године, покушао се успоставити систем финансирања, првенствено
на нивоу јединица локалне самоуправе. У складу са чланом 153. наведеног Закона, јединице локалне самоуправе су имале обавезу да
у својим буџетима издвајају и планирају 2% средстава од укупног
буџета од којих би 50% било утрошено на превентивне активности а
50% за опремање и обуку структура заштите и спасавања. Републичка управа ЦЗ је у складу са одредбама Законом добијала новац кроз
грант у буџету Републике Српске. На жалост, издвајања на нивоу локалних заједница од 2% за ЦЗ нису никада остварена нити суневеденим Законом предвиђени механизми који би приморали јединице
локалне самоуправе да издвајају та средства за ЦЗ. Са друге стране за
неразвијене локалне заједнице, ова издвајања и ако се остваре у нивоу
од 2% буџета општине, не представљају значајна средства којима би
се могла набавити нека опрема за снаге заштите и спасавања.
Имајући у виду проблеме везане за финансирање система заштите и спасавања, поред неких других идентификованих, Репубичка
управа ЦЗ је средином 2018.године изашла са преднацртом новог Закона о заштити и спасвању. Разматрајући наведени преднацрт Закона на
тематском округлом столу, уз учешће представника свих институција
власти те невладиног сектора, постало је јасно да предложена
ријешења не могу ријешити питање одрживог финансирања система
заштите и спасавања у Републици Српској. Компаративном анализе
постојећих модела у земљама у региону те неких идеја које су резултат
истраживачких активности у свијету, понуђен је један нови и иновативан систем и начин финансирања система заштите и спасавања,
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како на нивоу Републике, као додатак буџетским издвајањима, тако и
за јединице локалне самоуправе као додатак на оних 2% предвиђених
Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама из 2012.
године, који требају остати и у новом Закону о заштити и спасавању.
ТРЕНУТНИ КОНЦЕПТИФИНАНСИРАЊА
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Питање финансирања система заштите и спасавања је првенствено питање ентитета и њиховог система заштите и спасавања. На
нивоу БиХ постоји Сектор за заштиту и спасавање у саставу Министарства безбједности који има прије свега координацијску улогу и
финансира се из буџета БиХ. Питања заштите и спасавања су у надлежности ентитета па су тако и начини финансирања различити
између Федерације БиХ и Републике Српске и то финансирање зависи прије свега од унутрашње структуре самих ентитета.
Финансирање заштите и спасавања у Републици Српској
У складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама4 Влада Републике Српске у области заштите и спасавања
обезбјеђује изградњу и развој система заштите и спасавања и планско повезивање дијелова система и задатака у јединствену цјелину
а у склопу тога обезбјеђује потребна финансијска средства у буџету
Републике за финансирање послова заштите и спасавања. Сходно
поглављу IX наведеног Закона (Финансирање заштите и спасавања)
систем заштите и спасавања финансира се из:
- буџета Републике Српске,
- буџета општине односно града,
- прилога, донација ипоклона,
- међународне помоћи и
- других извора у складу са законом.
4 Службени гласник РепубликеСрпске, број:121/12
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Чланови 154. и 155. наведеног Закона дефинишу шта се финансира из буџета Републике а шта финансирају јединице локалне самоуправе. Тако Република финансира:
- „организовање, опремање и рад РепубличкеУправе цивилне
заштите,
- припремање, опремање, обуку и рад Републичког штаба за
ванредне ситуације и специјализоване јединице заштите и спасавања
у Републици и трошкове учешћа у спровођењу мјера заштите и
спасавања,
- пружање материјалне помоћи снагама заштите и спасавања у
спровођењу мјераза штите и спасавања, набавке специјалне опреме
као и обуке њених чланова за употребу опреме,
- пружање материјалне помоћи ради уклањања посљедица елементарне непогоде и друге несреће, спречавања настајања даљих
штета и осигурања основних услова за живот на угроженом подручју
у складу са могућностима и одлуком надлежног органа Републике и
- друге потребе заштите и спасавања у складу са овим законом
и другим прописима.“5
Када се ради о јединицама локалне самоуправе, општина, односно град у буџету планира и издваја 2% посебних средстава, од којих
50% користи за предузимање превентивних активности, а 50% за
опремање и обуку структура заштите и спасавања и о издвојеним и
утрошеним средствима информише Министарство.
Из ових средстава општина, односно град финансира:
- „припремање, опремање, обуку и рад штабова за ванредне
ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања општина, односно града и њихове трошкове учешћа у
спровођењу мјера заштите и спасавања,
- „прилагођавање и одржавање склоништа и других заштитних
објеката,
- обуку становништва у области заштите и спасавања,
5 Члан 154., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
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- санирање дијела штета насталих од елементарне непогоде и
друге несреће у складу са материјалним могућностима и одлуком надлежног органа општине, односно града и
- друге потребе заштите и спасавања ускладу са овим законом и
другим прописима.“6
Овде треба истаћи да се под другим изворима финансирања
система заштите и спасавања сматрају и разни пројекти и средства
која се добијају из Европске уније и других извора за унапређење тог
система.
Имајући све увиду, као и стање на терену, може се закључити
да начин финансирања система заштите и спасавања у Републици Српској не обезбјеђује довољна средства за плански и свеобухватан развој система заштите и спасавања у Републици Српској.
Буџетска средства РС која се издвајују за Републичку управу ЦЗ су
тек довољна за персоналне трошкове запосленим и не даје оквир за
даље унапређење ситема. На нивоу јединица локалне самоуправе
ситуација је исто тако забрињавајућа. Проценат који се у складу са Законом треба издвајати,у општинама са великим буџетом (Бања Лука,
Требиње и сл.) може донекле покрити потребе заштите и спасавања
док у већини општина у Републици, које су неразвијене, та средства
су мала и недовољна за развој и унапређење заштите и спасавања на
локалном нивоу.
Финансирање заштите и спасавања у Федерацији БиХ
Kада се ради о финансирању система заштите и спасавања у
Федерацији БиХ (ФБиХ), Законом о заштити и спашавању људи и
материјалних добара од природних и других несрећа7 прописано је:
- да Влада ФБиХ осигурава потребна финансијска средства у
Буџету Федерације за финансирање потреба заштите и спасавања из
надлежности Федерације;
6 Члан 155., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
7 Службене новине Федерације БиХ, број: 39/03, 22/06 i 43/10
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- да Кантони уређује питања финансирања заштите и спасавања
из надлежности кантона;
- да општине, односно, градови планирају и утврђују изворе
финансирања послова заштите и спасавања из надлежности општина, односно Града.
У наведеном Закону, поглавље XII је посвећено финансирању
система заштите и спасавања. У складу са тим систем заштите и
спасавања финансира се из следећих извора:
- буџети ФБиХ, кантона и општина,
- средстава правних особа,
- осигурања,
- добровољни прилога,
- међународна помоћ – дотације и
- други извори утврђени овим и другим законима.
Из наведеног је видљиво да је главни, најважнији и најсигурнији
извор финансирања заштите и спасавања представљају буџети ФБиХ,
кантона и општина. Износ тих средстава конкретније је уређен у
Процјени угрожености ФБиХ8, наначин, да је дефинисано да минимално издвојена средства за ту намјену буду :
- за ФБиХ 0,1 % од висине бруто друштвеног производа,
- за кантон 0,5% од укупног годишњег буџета кантона,
- за општину 1 % од укупног годишњег буџета општине.
У члану 180. Закона о заштити и спашавању прописана је
посебна накнада за финансирање задатака у области заштите и
спашавања у висини 0,5 % на збирни износ од нето плата свих запослених и та средства се уплаћују на један трансакцијски рачун за
заштиту и спасавање. Обрачунава је и плаћа послодавац истовремено са исплатом нето плата. Ова накнада се обрачунава и плаћа
и на примања од других самосталних дјелатности и повременог самосталног рада у висини 0,5 % на збирни износ исплаћених нето
8 file:///C:/Users/Korisnik/Desktop/_download_procjenesteta_procjenabos.pdf , стр.153,
посјећено19.12.2018.г.
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примања. Та накнада је редован и сигуран извор једног дијела средстава потребних за финансирање заштите и спасавања. Законом о
заштити и спашавању и Упутством о начину обрачунавања и уплати
посебне накнаде за заштиту од природних и других несрећа, Федералног министарства финансија, регулисане су обавезе свих порезних обавезника и потврђен је омјер припадања ових средстава:
- 15 % припада ФБиХ,
- 25 % кантону,
- 60 % општини у којој су та средства остварена.
Средства на трансакцијском рачуну негасе се истеком календарске године већ се акумулирају са средствима која сеприкупљају у току
наредне године. Како је посебна накнада за заштиту од природних
и других несрећа најзначајнији други извор финансијских средстава
(Буџет је први) утврђен Законом о заштити и спасавању, то је донесен читав низ прописа који уређују начин прикупљања и кориштења
ових средстава.
Треба нагласити да је у Закону о заштити и спасавању
предвиђено да свако правно лице и свако удружење грађана осигурава властита финансијска средства за финансирање властитих
задатака у области заштите и спасавања од природних и других
несрећа. Средства се осигуравају за финансирање следећих задатака:
снага цивилне заштите које финансирају правне особе и удружења
грађана (штабови, јединице и повјереници цз), затим за обуку и
оспособљавање тих снага, за набавку опреме и средстава потребних
за провођење заједничке заштите упосленика, те за набавку опреме и средстава потребних за провођење мјера заштите и спасавања
правне особе и друге потребе. Одговорност за обезбјеђење тих средстава и њихово намјенскоко риштење сноси руководилац и тијело
управљања које постоји у правном лицу.
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ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
У ЗЕМЉАМА У РЕГИОНУ
Финансирање заштите и спасавања у Републици Србији
У складу са Законом о ванредним ситуацијама9 у Републици
Србији, у поглављу IX наводе се начини финансирања система заштите и спасавања:
- буџета Републике Србије,
- буџета јединица територијалне аутономије и буџета јединица
локалне самоуправе;
- фонда за ванредне ситуације;
- других прихода у складу са законом.
У складу са наведеним законом, аутономна покрајина и јединице
локалне самоуправе финансирају:
- припремање, опремање и обуку штабова за ванредне ситуације,
јединица цивилне заштите, повјереника и замјеника повереника и
трошкове спровођења мјера заштите и спасавања;
- трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу
са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања;
- изградњу система за узбуњивање на својој територији;
- прилагођавање подземних објеката (подземни пролази, тунели и други) за склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у складу са законом;
- обуку становништва из области заштите и спасавања;
- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у
складу са материјалним могућностима;
- друге потребе заштите и спасавања, у складу сазаконом и другим прописима.
У складу са истим Законом Република Србија финансира
9 Службени гласник Републике Србије, бр.111/2009, 92/2011, 93/2012
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опремање и оспособљавање:
- Републичког штаба и окружних штабова за ванредне ситуације;
- републичких и окружних јединица цивилне заштите и сноси
трошкове учешћа у спровођењу задатака заштите и спасавања;
- изградњу и одржавање оперативних центара 112;
- изградњу и одржавање даљинског управљања системом за
узбуњивање;
- изградњу и одржавање телекомуникационо-информационог
система заштите и спасавања;
- изградњу, одржавање и рад Националног и регионалних тренинг центара заштите и спасавања;
- трошкове ангажовања овлашћенихи оспособљених правних
лица за извршавање задатака заштите и спасавања од значаја за Републику Србију;
- извршавање управних, стручних и других задатака заштите и
спасавања.
Поред ових буџетских издатака за потребе функционисања система заштите и спасавања на свим нивоима, потребно је нагласити
постојање Буџетског фонда за ванредне ситуације, коме је посвећено
поглавље X Закона о ванредним ситуацијама.10 Овај Фонд је основан као буџетски фонд ради обезбјеђивања додатних средстава за
финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката
и других активности у области смањивања ризика, управљања и
реаговања у ванредним ситуацијама, у складу са посебним прописима. Фонд је основан на неодређено вријеме и њиме управља министар
или лице које он овласти. По укидању Фонда, права и обавезе Фонда
преузима Министарство унутрашнјих послова.
Приходи Фонда у складу са Законским рјешењем се остварују
из:
- апропријација обезбјеђених у оквиру буџета затекућу годину;
10 Влада Републике Србије је донијела Одлуку о образовању Буџетског фонда за
ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број 92 од 5.децембра 2010.
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- намјенских прихода буџета, који су дефинисани као намјенски
приходи Фонда, а нарочито:
o средстава остварених на основу издвајања надлежног органа
за послове цивилног ваздухопловства, намјењених за потребе службе
за трагање и спасавање у случају удеса ваздухоплова;
o наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене Законом
о заштити и спасавању и законима који уређују области заштите од
пожара, експлозивних и опасних материја;
- прилога, донација, поклона и помоћи;
- других извора у складу с Законом о заштити и спасавању и
другим прописима.
Средства Фонда користе се за финансирање припреме,
спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области превентиве, смањивања ризика, управљања и реаговања у ванредним ситуацијама, а нарочито за:
- набавку опреме и средстава за управљање и реаговање у ванредним ситуацијама;
- изградњу објеката за потребе реаговања у ванредним
ситуацијама;
- стручно оспособљавање и усавршавање снага заштите и
спасавања;
- подстицање образовних, истраживачких и развојних студија,
програма, пројеката и других активности, укључујући и демонстрационе активности;
- суфинансирање превентивних и интервентних мјера у ванредним ситуацијама;
- финансирање унапређења рада ватрогасних савеза и
добровољних ватрогасних друштава.
Средства Фонда дају се на основу интерног конкурса
којиобјављује Фонд. Одлуком о оснивању Фонда утврђују се услови које морају испуњавати корисници средстава Фонда, услови и
начин додјељивања његових средстава, критеријуми и мјерила за
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оцјењивање приједлога пројеката, односно захтјева за додјељивање
средстава, начин праћења намјенског коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и
коришћење средстава Фонда. На крају текуће године неискоришћена
средства Фонда преносе се у наредну годину. Треба нагласити и то да
се ради о привременом Фонду.
Финансирање заштите и спасавања у Републици Хрватској
Закон о систему цивилне заштите11 у Републици Хрватској у
поглављу XIII дефинише начине финансирања система цивилне заштите из:
- државног буџета Републике Хрватске,
- буџета јединица локалне и подручне (регионалне) самоуправе,
- донација и
- других извора.
У државном буџету Републике Хрватске осигуравају се
финанцијска средства за:
- развој и опремање система цивилне заштите на државном
нивоу,
- извршавање мјера и активности у систему цивилне заштите на
државном нивоу,
- пружање помоћи и примање помоћи од других држава у скалду са преузетим обавезама Републике Хрватске из међународних
уговора,
- друге трошкове у систему цивилне заштите на државном
нивоу.
Према истом Закону у буџетима јединица локалне и подручне (регионалне) самоуправе осигуравају се финансијска средства
за позивање, распоређивање, попуну, опремање, оспособљавање,
увјежбавање, активирање, мобилизацију и дјеловање оперативних
11 Народне новине, број: 82/2015
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снага система цивилне заштите у складу са смјерницама и планом
развоја система цивилне заштите.
Посебно треба нагласити да се овим Законом предвиђа и
оснивање ванбуџетског фонда цивилне заштите. Фонд се оснива на
основу посебног закона ради осигуравања финансијских средстава
за заштиту и спасавање у великим несрећама и катастрофама. Осим
овог ванбуџетског фонда, сличне фондове цивилне заштите на основу посебног закона могу основати и јединице локалне и подручне
(регионалне) самоуправе ради осигуравања финансијских средстава
за заштиту и спасавање у великим несрећама. Иако предвиђен, овај
фонд у Републици Хрватској још није основан.
Поред Закона о систему цивилне заштите у Хрватској, постоји
и Закон о заштити и спашавању12. Овим законом је дефинисано да јединице локалне и подручне (регионалне) самоуправе, у оквиру својих права и обавеза утврђених Уставом и законом, уређују
и планирају, организирају, финансирају и спроводе заштиту и
спасавање. Јединице локалне и подручне (регионалне) самоуправе
утврђују изворе и начин финансирања система заштите и спасавања
на свом подручју.
У Законо о заштити и спасавању у поглављу XII се дефинише да
се у буџету Републике Хрватске осигуравају средстава за:
- рад Државне управе за заштиту и спасавање,
- пружање помоћи другим државама погођеним катастрофама,
- накнаду трошкова дјеловања у заштити и спасавању које наложи или којима изравно руководи Државна управа за заштиту и
спасавање,
- друге трошкове у складу са овим Законом.
Видљиво је да у Хрватској финансирање система заштите и
спасавања, те цивилне заштите као њеног најважнијег дијела, почива
на буџету државе и буџетима локалних и подручних самоуправа.

12 Народне новине, број: 174/04, 79/07, 38/09, 127/10
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Финансирање заштите и спасавања у Републици Црној Гори
У складу са Законом о заштити и спашавању13 у Републици
Црној Гори, заштита и спашавање се финансира из:
- буџета Црне Горе;
- буџета општина;
- фонда средстава за заштиту и спашавање (у даљем тексту:
Фонд);
- добровољних доприноса;
- међународне помоћи;
- средстава привредних друштава, других правних лица и
предузетника;
- осталих извора.
Наведени Фонд је евиденциони рачун у оквиру главне књиге
трезора и утврђује се ради обезбјеђивања намјенских средстава за
финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и
других активности у области смањења ризика од катастрофа, елементарних непогода и других несрећа.
Сходно одредбама члана 116 б Закона о заштити и спасавању,
приходи фонда остварују се из:
- буџета за текућу годину;
- намјенских прихода буџета, који су дефинисани као намјенски
приходи фонда, и то:
o средстава остварених на основу издвајања осигуравајућих
друштава, у висини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и
других опасности;
o средстава остварених на основу издвајања осигуравајућих
друштава, у висини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања
превоза опасних материја у друмском, жељезничком и ваздушном
саобраћају;
13 Службени лист Црне Горе, број: 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16
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o средстава наплаћених од привредних друштава, других
правних лица и предузетника на годишњем нивоу, који се баве
производњом, прометом, набавком, складиштењем и употребом
експлозивних материја и прометом, складиштењем и држањем
запаљивих течности и гасова по основу укупних инсталационих капацитета ускладиштења, и то:
- 0,5% вриједности малопродајне цијене по 1 кг експлозивне
материје која се складишти;
- 0,5% вриједности малопродајне цијене по 1 л запаљиве течности и гаса који се складишти;
- средстава остварених давањем у закуп склоништа;
- осталих прихода у складу са законом.
Средства овог Фонда намијењена су за финансирање пројеката
за:
- набавку опреме и средстава за заштиту и спашавање;
- изградњу објеката за потребе заштите и спашавања;
- стручно
оспособљавање
и
усавршавање,
односно
оспособљавање и усавршавање припадника оперативних јединица;
- подстицање образовних, истраживачких и развојних студија,
програма, пројеката и других активности;
- суфинансирање превентивних и оперативних активности и
поступања за заштиту и спашавање;
- друге намјене.
У склопу Закона о заштити и спасавању Црне Горе прописане су
и друге ствари везане за Фонд и то:
- ко га може користити и како,
- како изгледа пројекат који се подноси и за који се траже средства из Фонда,
- начин расписивања јавног конкурса за додјелу средстава
Фонда,
- садржај јавног конкурса за додјелу средстава из Фонда,
- састав и начин рада комисије за избор пројеката који ће се
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финансирати из Фонда,
- прописује се и начин пријаве на конкурс и потребни подаци
који се морају доставити,
- начин врједновања пројеката од стране комисије и критеријуми
за избор пројеката,
- начин бодовања пројеката пријављених на конкурс,
- жалбени поступак,
- сукоб интереса,
- начин закључења уговора у случају одобрења средстава из
Фонда,
- контрола и ревизија трошење средстава из Фонда и трошења
средстава која су одобрена за пројекте,
- начин подношења завршног извјештаја.
Ове године је Министарство унутрашњих послова Црне Горе
расписало јавни конкурс14 за расподјелу средстава Фонда за заштиту
и спасавање.15
Финансирање заштите и спашавања у Републици Словенији
У Републици Словенији у складу са Законом о заштити од природних и других несрећа16 финансирање заштите од природних и
других несрећа се обавља кроз:
- буџет Републике Словеније;
- буџет локалних заједница;
- осигурање;
- добровољне доприносе;
14 http://www.gov.me/pretraga/ 193895/ Javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-fondasredstava-za-zastitu-i-spasavanje. html, посјећено 19.12.2018.г.
15 Вриједност средстава која се на овај начин користе ове године за заштиту и
спасавање је 94.000 евра.
16 Урадни лист РС, број: 51/06 – урадно пречишчено беседило, 97/10 ин 21/18 –
ЗНОрг
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- међународну помоћ;
- имовину друштава, институција и других организација;
- остали извори.
Буџет Републике Словеније осигурава средства за финанцирање
административног, техничког, контролних и других функција заштите од природних и других несрећа, које су под националном јурисдикцијом. Локалне заједнице осигуравају средства за
финанцирање својих задатака заштите од природних и других несрећа
из својих буџета.
ПРИЈЕДЛОГ ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
С обзиром на стање финансирања заштите и спасавања у Републици Српској, а имајући у виду закључке са округлог стола поводом разматрања преднацрта новог Закона о заштити и спасавању
у Републици Српској, питање финансирања овог система представља
један од највећих изазова. До сада се показало да постојећи начин
финансирања није адекватан потребама и не омогућава развој система
заштите и спасавања, посебно на нивоу јединица локалне самоуправе.
Имајући у виду елементе компаративне анализе начина финансирања
система заштите и спашавања у земљама региона, одређена рјешења
ове области у свијету те тренутног стања, предложен је концепт додатног финансирања заштите и спасвања у Републици Српској.
Превасходно, предложено рјешење се заснива на успостављање
Фонда за заштиту и спасавање (Фонд). Успостављање Фонда би се регулисало доношењем Закона о фонду за заштиту и спасавање. Задатак Фонда би био обезбеђивање додатних средстава за финансирање
припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области смањивања ризика, управљања и реаговања у ванредним ситуацијама, како на нивоу Републике (РУЦЗ) тако и на нивоу јединица локалне самоуправе, на којима би и био фокус употребе
средстава из фонда. Ова средства би се посебно користила за:
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- набавку опреме и средстава за управљање и реаговање у ванредним ситуацијама;
- изградњу објеката за потребе реаговања у ванредним
ситуацијама;
- стручно оспособљавање и усавршавање снага заштите и
спасавања;
- подстицање образовних, истраживачких и развојних студија,
програма, пројеката и других активности, укључујући и демонстрационе активности;
- суфинансирање превентивних и интервентних мера у ванредним ситуацијама;
- финансирање других пројеката јединица локалне самоуправе
из области заштите и спасавања.
Средства из Фонда би се користила од стране јединица локалне самоуправе кроз конкурсекоји се подносе носиоцу фонда а према условима које морају испуњавати корисници средстава Фонда.
Услови и начин додељивања његових средстава, критеријуми и мерила за оцењивање предлога пројеката, односно захтева за додељивање
средстава, начин праћења наменског коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и
коришћење средстава Фонда, прописаће се Законом о Фонду заштите
и спасавања.
Издвајања за пројекте и друге активности које су горе наведене
издвајале би сеиз Фонда до нивоа средстава расположивих у Фонду, а
обавезе би се преузимају у оквиру реално планираних прихода Фонда.
Треба предвидјети да се неискоришћена средства Фонда преносе у наредну годину. Исто тако треба предвидјети да се средства из Фонда не
могу посуђивати или давати сем за активности из области заштите и
спасавања. Осим наведеног потребно је, приликом одобравања средстава из Фонда, водити рачуна о равноправној заступљености свих
јединица локалне самоуправе као и о равноправној територијалној
заступљености што мора бити један од критеријума за одобравање
пројеката који се финансирају из наведеног Фонда.
Трајање Фонда се може и ограничити на одређени број госина у
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складу са праксом у појединим државама у окружењу али никако не
смије трајати мање од 10 године, јер је то реалан период за довођење
система заштите и спасавања на потребан ниво.
Средства за функционисање Фонда би се обезбједила на три основна начина и то:
- издвајањем 0,02% свих међубанкарских платних трансакција
банака које раде на територији Републике Српске,
- издвајањем 5% прихода од игара на срећу,
- прилог донација и поклона имеђународном помоћи.
Као примаран начинпуњењаФонд, било би издвајање 0,02%
свих међубанкарских платних трансакција17 банака које раде на
територији Републике Српске док би се додатна средства обезбједила
из прихода који се остварују од игара на срећу.
Када се ради о међубанкарским платним трансакција и употреби
ових средстава у одређеном износу за финансирање система заштите и спасавања, треба нагласити да је ово приједлог који представља
иновацију у одређеном смислу и није разматран ни у једној од посматраних земаља региона. У Републици Српској тренутно послује
осам банака које имају сједиште у Републици Српској и седам банака
које имају сједиште у Федерацији БиХ са 163 пословнице/филијале
на територији Републике Српске.Ове банке су, према извјештајима
Агенције за банкарство Републике Српске18,у последњих три године оствариле међубанкарски платни промет у висини од преко 70
милијарди КМ, односно по годинама међубанкарски платни промет
је износио:
- 2015. године - 23,7 милијарди КМ,
- 2016. године – 22,5 милијарди КМ,
- 2017. године – 24,48 милијарди КМ.
17 Међубанкарске трансакције су она плаћања која се проводе на рачуну
уплатитеља (рачун терећења) који се налази у Банци и рачуну приматеља (рачун
одобрења) који се налази у другој банци овлаштеној за послове домаћег платног
промета.
18 https://www.abrs.ba/ , посјећено 15.09.2018.године.
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Узимајући ово у обзир, издвајањем само 0,02% од ових износа у
Фонд за заштиту и спасавање може се обезбједити преко 4 милиона
КМ годишње, који би се уплатили у Фонд за заштиту и спасавање.
Обавеза уплате ових средстава као и начин употребе ових средстава
би се дефинисали Законом о Фонду заштите и спасавања.
Други дио приједлога захтјева нешто шире образложење с обзиром да постоје одређена средства која се до сада извајају из добити игара на срећу али не и за заштиту и спасавање. Влада Републике Српске је 2013.године донијелаУредбуо критеријумима за
утврђивањекорисника и начину расподјеле средстава од игара на
срећу.19У Закону о играма на срећу јасно се каже да ће расподјела прихода од накнада које су утврђене овим Законом, вршити на основу
Уредбе Владе, а којом ће се уредити критеријуми за утврђивање корисника и начина расподјеле средстава. Као приоритетне области
које би се из ових извора финансирале наводе се:
- пројекти из области социјалне заштите и хуманитарни
пројекти,
- пројекти који се баве проблемима и задовољењем потреба
лица са инвалидитетом,
- пројекти из области културе,
- ванинституционално образовање и васпитање дјеце и
омладине,
- доприноса у развоју спорта,
- доприноса у борби против дроге и свих облика зависности и
- развојем цивилног друштва.
Кроз ове пројекте може се препознати и област заштите и
спасавања и то превасходно у пројектима развоја цивилног друштва
и пројектима ван институционалног образовања и васпитања дјеце и
омладине што је дефинисано и у члану 5. Уредбе.
Сходно члану 3. Уредбе „накнаде од игара на срећу представљају
приход буџета Републике Српске, од чегасе 95% ових прихода
19 Служени гласник РС“ број:104/13
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расподјељује кроз редовно буџетско финансирање, а преосталих 5%
у складу са овом уредбом и општим актом министарства надлежног
за област којој припадају организације, програми и пројекти којима
се средствадодјељују.“ Према томе, 95% прихода од игара на срећу
иде у буџет док се само 5% распоређује за пројекте из горе наведених
области. Поред ових 5% од накнада за игре на срећу у буџет Републике се уплаћује и најмање 50% од остварене добити Лутрије РС, која
припада Акцијском фонду РС и која је дужна та средства уплатити у
буџет Републике. Ова средства се дијеле тако да 80% иде у Министарство здравља и социјалне заштите, 10% у Министарство просвјете и
културе и 10 % у Министарство за породицу омладину и спорт.
С обзиром да се у складу са чланом 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
каже да се Уредбом ближе уређују односи од значаја за извршавање
закона, утврђују начела унутрашње организације министарстава
и других републичких органа управе и формирају стручне службе
Владе, Влада Републике Српске може и треба да измјени ову Уредбу тако да чланом 3. регулише да се 90% прихода од накнада игара
на срећу расподјељује кроз редовно буџетско финансирање (умјесто
досадашњих 95%), а преосталих 10% подијели тако да 5% иде као и до
сада , док би других 5% било намјењено за Фонд заштите и спасавања.
Све остале одредбе Уредбе би остале непромијењене.
Наплата прихода по основу накнада за приређивање игара на
срећу износи 25,15 милиона КМ, што је више за 12%, односно за 2,62
милиона КМ, у односу на исти период 2016. године.20 У складу са овим
приједлогом (5% од прихода игара на срећу) а према приходима из
2017.године, у Фонду за заштиту и спасавање нашло би се по питању
овог начина пуњења Фонда преко 1,25 милиона КМ, са тенденцијом
да ова средства расту у наредним годинама, с обзиром на тренд раста броја приређивача игара на срећу као и броја уплатно-исплатних
мјеста игара на срећу.Позитивно је и то што за увођење овог начина
20 Извјештај о раду Пореске управе Републике Срспке за 2017. годину, https://www.
poreskaupravars.org/Documents/Izvjestaji/Izvjestaj%20o%20radu%20PURS%20za%20
2017%20godinu.pdf , посјећено 16.12.2018.године
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финансирања не треба измјена неког од закона него само Уредбе Владе Републике Српске уз доношење новог Закона о фонду заштите и
спасавања.
ЗАКЉУЧАК
Питање развоја и унапређења система заштите и спасавања у Републици Српскојје тема која се константно покреће а од свих питања,
питање финансирања система заштите и спасавањ је перманентно
присутно и неријешено. Наведени приједлог представља пионирски,
потпуно нов приступ могућем и проводивом моделу финансирања
система заштите и спасавања у Републици Српској.
Приједлог Закона о заштити и спасавању би требало да
предвидиуспостављање Фонда за заштиту и спасавање којим би се,
поред дефинисања основних ствари везаних за Фонд, поставио основ
за доношење Закона о фонду за заштиту и спасавање у коме би се дефинисала сва питања функционисања Фонда.Средства која би се на
овај начин прикупила у Фонду превазилазила би 5 милиона КМ што
предтставлја значајна средства за развој система заштите и спасавања
у РС.
Фонда би служио за обезбеђивање додатних средстава за
финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката
и других активности у области смањивања ризика, управљања и
реаговања у ванредним ситуацијама, како на нивоу Републике (РУЦЗ)
тако и на нивоу јединица локалне самоуправе,и на тим основама би и
био фокус употребе средстава из фонда.

Rad primljen: 17. 4. 2019.
Rad prihvaćen: 1. 11. 2019.
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Apstrakt
Primena elektronskog poslovanja je rezultat, primene informaciono
komunikacionih tehnologija (ICT) u savremenom poslovanju. Široka lepeza informatičkih i finansijskih inovacija intenzivira konkurenciju, utiče
na unapređenje poslovnih procesa u privrednom okruženju, u poslovanju
između privrednih subjekata i njima povezanih institucija i fizičkih lica.
Primenom ICT, kao servisa implementiranih za kvalitetnije elektronske
usluge za građane u javnom sektoru, posebno na nivou jedinica lokalne samouprave uvećava se kvalitet usluga javnog sektora.
Predmet istraživanja u radu je analiza karakteristika, faktora razvoja
1 Autor za korespondenciju: prof. dr Žaklina Spalević: Univerzitet Sinergija, Pravni
fakultet Bijeljina, e-mail: zspalevic@sinergija.edu.ba
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i ekonomskih efekata elektronskog poslovanja u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Cilj rada je da ukaže na moguće ekonomske koristi, nove načine: komunikacije, pristupa servisima, edukaciji, prihvatanja
povratnih informacija, organizovanja i dostavljanja informacija. U radu se
posebno naglašava neophodnost inoviranja i upotpunjavanja zakonske regulative u ovoj oblasti. Polazna hipoteza u radu je da je elektronsko poslovanje
u jedinicama lokalne samouprave, neophodno, da pozitivno utiče na brzinu
i efikasnost poslovanja i da uspešnost zavisi od efikasne zaštite finansijske
privatnosti korisnika.
Ključne reči: elektronsko poslovanje, pravni aspekti, ekonomski aspekti, lokalna samouprava.

UVOD
Elektronsko poslovanje (E-business) podrazumeva poslovne aktivnosti koje se odvijaju putem Interneta. Ovo ne podrazumeva samo
kupovinu i prodaju, već organizaciju poslovanja privrednih subjekata u
mrežnom okruženju, organizovanje poslovne komunikacije prema klijentima i brigu o klijentima. Osim navedenog E-business podrazumeva
uvođenje i unapređenje navedenog vida poslovanja u jedinicama lokalne
samouprave, za korisnike njihovih usluga. Elektronska tehnologija podrazumeva kombinovanu upotrebu informacionih tehnologija i telekomunikacija. Ova vrsta tehnologije omogućava slanje velikog broja informacija,
na velike daljine u kratkom vremenskom periodu. To omogućava jedinicama lokalne samouprave, koje u svom poslovanju koriste elektronsku
tehnologiju, da ostvare značajne uštede u troškovima poslovanja, efikasnije obavljaju administrativne i poslovne zadatke. Prednosti elektronskog
u odnosu na tradicionalno poslovanje jedinica lokalne samouprave su vezane za povećanje kvaliteta, agilnosti, za dodatne usluge sa jedne strane,
i za sniženje administrativnih troškova. Takođe se intezivira zajednički
nastup na elektronskom tržištu vezan za razvoj elektronskih partnerstva. U nastavku rada se navode elementi koji pored pristupa Internetu,
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se podrazumevaju za bezbednu primenu i unapređenje elektronskog poslovanja u jedinicama lokalne samouprave.
Digitalni ili elektronski potpis (Digital Signature) se koristi za potpisivanje elektronskih dokumenata i ima pravnu snagu svojeručnog potpisa.
Elektronska zamena za rukom napisan potpis jeste digitalni potpis, koji
nije digitalna slika ručnog potpisa. Elektronski potpis štiti integritet elektronski potpisane poruke. To je tehnologija koja se primenjuje u sistemima
elektronskog poslovanja koja omogućava proveru potpisnika i obezbeđuje
tačnost elektronskih dokumenata.
Elektronski dokument je dokument u elektronskom obliku koji se koristi u pravnim poslovima i drugim pravnim radnjama, kao i u upravnom,
sudskom i drugim postupcima pred državnim organom. U Republici Srbiji,
u Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj indentifikaciji i uslugama od poverenja o elektronskom poslovanju navedeno je da je: elektronski
potpis skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili logički
povezani sa drugim (potpisanim) podacima u elektronskom obliku tako
da se elektronskim potpisom potvrđuje integritet tih podataka i identitet
potpisnika („Službeni glasnik RS”, br. 94/2017). Kvalifikovani elektronski
potpis je napredni elektronski potpis koji je kreiran kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa i koji se zasniva na kvalifikovanom
sertifikatu za elektronski potpis. Najznačajnija polja primene elektronskog
potpisa su: elektronsko bankarstvo (e-Banking), elektronska trgovina (eCommerce), elektronsko poslovanje (e-Business), elektronska uprava (eGovernment), elektronsko zdravstvo (e-Healthcare), platni sistemi na bazi
čip kartica.
Najpopularnije aplikacije u kojima se koristi elektronski potpis su:
zaštićene web transakcije, zaštićene e-mail poruke, zaštićen FTP servis,
formiranje VPN (IPSec) mreža, bezbedno upravljanje dokumentacijom,
bezbena plaćanja putem Interneta itd. Do sredine 80-tih godina, vlade
širom sveta su bile posvećene unapređivanju internih operacija i aktivnosti,
a sa pojavom Interneta, akcenat je stavljen na odnose s privrednim subjektima i građanima (Ho, 2002). Time je došlo do intenzivnijeg razvoja
koncepta e-Uprave.
Portal e-uprave postoji od 2010. godine u Republici Srbiji (eUprava,
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2018). Republika Srbija je od 2014. godine do 2016. godine imala najveći
indeks razvoja e-Uprave u Evropi, pokazuje istraživanje e-Uprave UN iz
2016. godine.
Na osnovu ukupnog indeksa razvoja, Srbija je bila na 69 mestu u
2014. godini, ali se 2016. godine nalazila na 39, na globalnoj listi UN-a, što
čini skok od 30 mesta, najveći u Evropi, navedeno je u saopštenju UN iz
2016. godine (UNPAN, 2018). Istraživanje takođe pokazuje da je Republika
Srbija bila vodeća zemlja regiona u oblasti e-participacije – uključivanje
građana u javne rasprave, komentarisanje zakona i odluka državnih institucija na Internetu. Na globalnoj listi u ovoj kategoriji za 2016. godinu
Srbija se nalazila na 17 mestu od 193 zemlje navodi se u ANSA med (ANSA
med, 2018).
Imajući u vidu aktuelnost elektronskog poslovanja i njegov značaj za
savremeno poslovanje e-Uprave u radu su razmotreni pravni aspekti, kao
i ekonomski efekti njegove primene u ovoj oblasti. Glavna hipoteza u radu
od koje se pošlo je da je elektronsko poslovanje u jedinicama lokalne samouprave, kao vid tržišnog komuniciranja, neophodan, da pozitivno utiče
na brzinu i efikasnost poslovanja i da uspešnost zavisi od efikasne zaštite
finansijske privatnosti korisnika. Efikasnost elektronskog poslovanja jedinca lokalne samouprave se postiže kada se ostvari jedinstvo dokumentacije,
podataka i procesa (bez papirnih dokumenata).
PRAVNI ASPEKTI UNAPREĐENJA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
Internet je postao neizostavan deo svakodnevnog života u savremenom društvu. On je doneo sa sobom mnoge pogodnosti. Pre svega,
omogućio je ljudima da nesmetano komuniciraju jedni sa drugima, bez
obzira na međusobnu udaljenost (Vrućinić, i Rodić, 2016). Primena elektronskog poslovanja, je zahtevala pravnu podršku normiranjem pitanja
zaštite integriteta elektronskog dokumenta i identiteta digitalnog potpisa.
U Republici Srbiji, Strategija razvoja industrije informacionih
tehnologija za period od 2017. godine do 2020. godine doneta je na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi, a objavljena je 30. novembra 2016.
godine („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016). Glavni strateški prioriteti iz
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navedenog dokumenta u ovoj oblasti su: razvoj uspešnih preduzeća i proizvoda u oblasti informacionih tehnologija, unapređivanje administrativnog
okruženja pogodnog za razvoj IT industrije, jačanje kadrovskih potencijala, modernizacija poslovanja u svim privrednim granama upotrebom IT.
Strategija razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. godine do 2020. godine je doneta na osnovu člana 45. stav
1. Zakona o Vladi, a objavljena je 30. maja 2017. godine („Službeni glasnik
RS“, broj 53/2017). U navedenoj strategiji se ističe da se elektronska uprava
razvija, da je broj elektronskih usluga organa javne vlasti u porastu, čime
se građanima omogućuje olakšano pribavljanje različitih dokumenata koji
su im potrebni.
Javna preduzeća koja obavljaju delatnosti od opšteg interesa, kao i
privredna društva, upotrebljavaju informacione sisteme u velikoj meri, a u
pojedinim delatnostima, kao što je, na primer, delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja električnom energijom, poslovi se u znatnoj meri
oslanjaju na ICT sisteme.
Oblast informacione bezbednosti u Republici Srbiji, regulisana je
sledećim propisima: Zakon o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik
RS“, broj 6/16), Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 61/05 i
104/09), Krivični zakonik („Službeni glasnik RS“, br. 85/05, 88/05 - ispravka,
107/05 - ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16), Zakon o
tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“, broj 104/09), Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 104/09 - dr. zakon, 68/12
- US i 107/12), Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik
RS“, br. 44/10, 60/13 - US i 62/14), Zakon o potvrđivanju Konvencije o
visokotehnološkom kriminalu („Službeni glasnik RS“, broj 19/09), Zakon
o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom
kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične
prirode izvršenih preko računarskih sistema („Službeni glasnik RS“, broj
19/09), Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od
seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja („Službeni glasnik RS
- Međunarodni ugovori“, broj 1/10), Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji
i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 55/12 - US i
17/13).
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Napominjemo da je donošenjem Zakona o elektronskm potpisu
(„Službeni glasnik RS“, br. 135/2004) i Zakona o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009), počeo proces razvoja pravnog
okvira koji je bio neophodan za početni razvoj elektronskog poslovanja u
Republici Srbiji.
Stupanjem na snagu Zakona o elektronskm dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju,
prestao je da važi Zakon o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS”,
br. 94/2017).
Novi Zakon uređuje elektronski potpis, elektronski pečat, vremenski žig, elektronsku dostavu i elektronsko čuvanje dokumenata, što će
omogućiti jednostavnu i jeftinu upotrebu kvalifikovanih elektronskih
sertifikata, razmenu dokumentacije u elektronskom obliku i uništavanje
papirne dokumentacije kada je obezebeđena usluga kvalifikovanog elektronskog čuvanja.
Za primenu Zakona predviđeno je donošenje 17 podzakonskih
akata kojima će se definisati e-identifikacija, e-dostavljanje, e-čuvanje,
e-potpis u „klaudu“ i druge usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i uspostavljanje mreže pružalaca usluga od poverenja – Član 72.
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ br.
94/2017). Do sada donete podzakonska akta ovog Zakona: Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja („Službeni glasnik
RS“, broj 37/2018), ova uredba je stupila na snagu 19. maja 2018. godine,
Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih
potpisa i elektronskih pečata („Službeni glasnik RS“, broj 31/2018), ovaj
pravilnik je stupio na snagu 5. maja 2018. godine, Pravilnik o tehničkotehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa („Službeni glasnik RS“, br. 26/2008,
13/2010 i 23/2015), dopune ovog Pravilnika stupile su na snagu 10. marta
2015. godine, Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji („Službeni glasnik
RS“, broj 26/2008), ovaj pravilnik je stupio je na snagu 22. marta 2008. godine, Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela („Službeni glasnik RS“, br.
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48/2005, 82/2005 i 116/2005), dopuna ovog Pravilnika stupila je na snagu
30. decembra 2005. godine, Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih
usluga od poverenja („Službeni glasnik RS“, broj 31/2018), ovaj pravilnik
je stupio na snagu 5. maja 2018. godine, Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati („Službeni glasnik
RS“, broj 34/2018), ovaj pravilnik je stupio na snagu 12. maja 2018. godine, Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo
za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora
da ispunjava imenovano telo („Službeni glasnik RS“, broj 34/2018), ovaj
pravilnik je stupio na snagu 12. maja 2018. godine.
Naglašavamo još dva zakona koja targetiraju digitalni potpis: Zakon
o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 6/2016 i 94/2017)
i Zakon o informacionom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“,
br. 12/96).
Zakonom o informacionoj bezbednosti se uređuju mere zaštite od
bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera
zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene
propisanih mera zaštite.
Zakonom o informacionom sistemu Republike Srbije uređuju se
prava i obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i organa lokalne samouprave kad obavljaju poverene poslove
državne uprave, kao i preduzeća, ustanova i drugih organizacija kad
obavljaju poverena upravna ovlašćenja, u vođenju propisanih evidencija,
organizovanju, korišćenju i razmeni podataka koje vode i druga pitanja
od značaja za funkcionisanje i razvoj informacionog sistema Republike
Srbije.
EKONOMSKI EFEKTI PRIMENE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
Razvoj ICT utiče na dinamičke promene u privredi, kao i na transformaciju državne uprave. U određenoj meri, materija primene digitalnog potpisa sadrži dodirne tačke, odnosno neke od aktivnosti koje se
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mogu kvantifikovati na poslovanje privrednih subjekata, građana i e-Uprave. Efekti su višestruki od povećanja efikasnosti poslovanja, smanjenja
troškova obrade podataka do snižavanja cene usluga korisnicima.
Bosna i Hercegovina ima razjedinjen sistem jedinica lokalne samouprave, monotipski u Republici Srpskoj i nemonotipski u Federaciji BiH, sa
različitom strukturom nadležnosti i sa različitom regulativom teritorijalne
organizacije i funkcionisanja. Različitost je i u pogledu organa jedinica lokalne samouprave po entitetima (Bašić, i Bašić, 2015).
Razvoj servisa za e-Upravu u mnogome doprinosi društvenom i
ekonomskom razvoju zemlje, pre svega poboljšanju dostupnosti javnih
usluga. Ovo uključuje: pružanje on-line usluga, dobijanje dozvola, dokumenata, plaćanja itd. Efikasno funkcionisanje e-Uprave može da poveća
efikasnost javnog sektora i produktivnost njenih zaposlenih, poboljša
međuinstitucionalnu saradnju i poveća iskorišćenost kapaciteta i resursa.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, objavljenim u okviru dokumenta „Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u
Republici Srbiji, 2016“, utvrđeno je da 98,6% preduzeća koristi elektronske
servise javne uprave, a preko 1.510.000 lica koristi elektronske servise javne
uprave.
Na osnovu podataka objavljenih na sajtu Internet live stats iz 2016.
godine, prvo mesto u svetu zauzima Kina sa 721,434,547 korisnika, slede
Indija, U.S., Brazil, na 72 mestu je Srbija sa 4,758,861 korisnika interneta.
Razlozi postojanja ovolikih razlika u penetraciji Interneta u globalnim okvirima su, pre svega, ekonomske prirode, ali postoje i drugi razlozi poput
digitalne nepismenosti, nedovoljnog poznavanja engleskog jezika, nedovoljno razvijene infrastrukture za pristup Internetu, otpora uvođenju i prihvatanju novih tehnologija i sl. (Simović, 2015).
Državni aparat je često izložen kritikama, pre svega zbog sporog procesa komunikacije na svim društvenim nivoima. Zbog toga mnoge države
imaju zajednički cilj, da na zahteve drugih institucija, privrede i građana
odgovaraju na brz i efikasan način, da umanje prilike za proneveru novca
kroz netransparentno i neobjektivno odlučivanje, promovišu učešće javnosti u donošenju odluka od javnog značaja, podstiču političku odgovornost i sl. (Schuppan, 2009).
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U Francuskoj je 2000. godine donet Zakon o elektronskom potpisu,
kojim je priznata ekvivalentnost digitalnog potpisa sa potpisom na tradicionalan način (Loi, 2000).
Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji je usvojila Vlada Republike
Srbije, bi trebalo da omogući jednostavnije, transparentnije i efikasnije
funkcionisanje elektronskih javnih servisa. Jedan od ključnih ciljeva ovog
zakona jeste da se olakša elektronska komunikacija građana, pravnih lica i
nevladinih organizacija sa organom uprave. Zakon je, takođe, jedan od stubova funkcionisanja e-Uprave, neophodan za usklađivanje i harmonizaciju
sa važećim evropskim propisima.
Pojedine prednosti primene elektronskog poslovanja u jedinicama
lokalne samouprave su: smanjenje korumpiranosti, jasnije tumačenje administrativnih potreba i zakonskih odluka, lakši pristup informacijama,
uvećan prihod kroz redovniju naplatu poreza i taksi, smanjenje troškova.
Kroz navedene prednosti se postižu sledeći ciljevi: kvalitetnije usluge prema građanima i privrednim subjektima, jasniji propisi i procedure i manje
mogućnosti koruptivnih aktivnosti, bolja kontrola troškova jedinica lokalne samouprave i njihovih potraživanja.

UNAPREĐENJE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U POJEDINIM
JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE
Korišćenje novih ICT predstavlja način da se javna uprava u Bosni
i Hercegovini i Republici Srpskoj transformiše i unapredi odnose sa
građanima (Government-to-Consumer - G2C), privrednim subjektima
(Government - to - Business - G2B), ali i između uprava različitog nivoa
upravljanja (Government - to - Government - G2G), s ciljem postizanja veće
transparentnosti i efikasnosti rada uprave.
Savremena javna uprava pokriva raznovrsne delatnosti, počevši od
vođenja javnih poslova, čija je svrha zadovoljavanje javnih interesa, u okviru
kojih javna uprava obavlja niz pravnih i materijalnih aktivnosti. Priprema
zakone i druge propise, donosi pravne akte koji mogu imati pojedinačni i
opšti karakter, pruža javne usluge koje se tiču zaštite sigurnosti države, lica
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i imovine (vojska i policija) pruža socijalne i kulturne usluge (zdravstvo,
školstvo, socijalna zaštita, kultura i dr.) te ekonomske i finansijske usluge
(snabdevanje energijom, prevoz, finansije i dr), opslužuje i priprema akte za
vladu, te vrši administrativne poslove za parlament i sudove (Kunić, 2009).
Kada se govori o socijalnom kapitalu i politici, smatramo važnim pomenuti i koncept socijalne politike, sa aspekta jedinica lokalne samouprave.
Za socijalnu politiku se može reći da je oblast javne politike čiji je glavni cilj
poboljšanje socijalne situaciju, posebno kada je reč o ugroženim grupama
kojima je neophodna pomoć, kako bi se poboljšao sveopšti društveni poredak (Kovačević, 2017).
Intenzitet promena u tehnološkoj i privrednoj sferi društvenog života,
koji je bez presedana u dosadašnjoj istoriji čovečanstva, zahteva od uprave
da ne bude kočnica ekonomskog razvoja (Vlaški, 2015). Ponekad, ljudi
žele promene i nova iskustva, jer nisu zadovoljni starim praksama i procedurama, što možemo primetiti u e-upravi koju treba stalno usavršavati
i inovirati i približavati korisnicima. Otpor prema promenama, pa i e-upravi, je uzrokovan stavovima pojedinaca na koje utiču mnogi ekonomski,
psihološki i socijalni faktori (Perić, 2018).
E-uprava obuhvata celokupnu organizaciju javnog menadžmenta, u
cilju povećanja efikasnosti, transparentnosti, pristupa informacijama, reaktivnosti na zaheteve i potrebe građana, putem strateškog korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija (Dimitrijević, 2009). Pod uticajem
međunarodnih i domaćih doktrina i prakse danas je prisutno u osnovi
ukupno i neprekidno novo oblikovanje javne uprave na svim nivoima
vlasti s ciljem primene opštih standarda i principa koji se tiču rada dobre
i kvalitetne uprave (SIGMA, 2001). Putem reforme koja je zasnovana na
modelu zemalja članica Evropske unije, a prilagođena poretku, pravnoj
teoriji, zakonskom okviru i praksi, cilj je i Bosne i Hercegovine da se pridruži
savremenim upravnim sistemima koji se temelje na novim znanjima,
elektronskoj tehnologiji i informacionim sistemima (Marković, 2004).
Ključna obeležja lokalne samouprave su: autonomija i samostalnost,
decentralizacija i demokratizacija, dobrovoljnost u delovanju. Ovakva
obeležja lokalnu samoupravu čine značajno različitom od državne uprave, koju karakteriše hijerarhijski odnos, podređenost nižih organa višim,
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centralizacija i pretežno prinuda u djelovanju (Bašić, i Bašić, 2015). Lokalna
samouprava u Republici Srpskoj je poverena opštinama i gradovima, a
izvršavaju je građani i organi jedinica lokalne samouprave.
Građani neposredno učestvuju u lokalnoj samoupravi i kada je u pitanju odlučivanje o: izgradnji komunalnih objekata, pokretanju inicijative
za donošenje i izmenu propisa i akata iz nadležnosti opštine, preporukama
i prigovorima na rad organa lokalne samouprave, izdvajanje i pripajanje
naseljenih mesta iz/u sastav opštine i slično preko referenduma, zbora
građana, građanske inicijative, mesnih zajednica, panela građana, predloga, sati građana u skupštini opštine i drugih zakonom definisanih oblika.
Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini definisana je zakonima
o lokalnoj samoupravi – entitetski zakon u Republici Srpskoj, entitetski
okvirni zakon i kantonalni zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored
organizacije, nadležnosti i zadataka opština, ovi zakoni: Zakon o lokalnoj
samoupravi Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 42/05
i 118/05), Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 49/06), Zakon o lokalnoj
samoupravi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Službene novine Tuzlanskopodrinjskog kantona“, broj 6/98), Zakon o lokalnoj samoupravi Zeničkodobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj
13/98.), i dr. (u preostalih osam kanotona), sadrže prava i uputstva za
rad opština u skladu sa osnovnim principima vladavine zakona: poput
nezavisnog pravosuđa, podele nadležnosti, stvaranja uslova za zaštitu
ljudskih prava i prava manjina, mehanizama participacije za građane,
dužnostima i obavezama opštine da radi na efikasan, efektivan i otvoren
način radi zadovoljenja potreba građana, kao i mehanizme koji će osigurati
odgovornost opštine (Miličević, i ostali, 1999).
Teritorijalne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine obuhvataju 10
kantona, 6 gradova, 79 opština i 3337 naseljenih mesta. U radu analiziramo doprinos e-uprave razvoju sledećih opština: Drvar, Bosanski Petrovac,
Bosanko Grahovo, Glamoč. Od navedenih opština samo Glamoč nema
dostupnu zvaničnu web prezentaciju. U Tabeli 1. su prema izveštaju Svetske
banke, navedeni bruto domaći proizvodi Bosne i Hercegovine i Republike
Srbije i njihove promene po periodima od 1990-2015. godine.
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Tabela 1. Rezultati istraživanja Svetske banke
Bruto domaći proizvod (gross domestic product)
Zemlje

Prosečan godišnji rast (average annual % growth)
1990-2000.g.

2000-09.g.

2009-15.g.

Bosna i Hercegovina

28.5

5.3

1.1

Republika Srbija

0.7

5.5

0.4

Izvor podataka: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26447

Pored prikupljanja i obrade podataka opšti zadaci e-Uprave su
stvaranje i distribucija elemenata i informacija koji su neophodni za proces odlučivanja (Prohaska, 2012). Ovo je posebno nephodno sprovesti u
opštinama izdvojenim u Tabeli 2., u kojoj je prikazano ekonomsko stanje
istih. Ove četiri opštine prestavljaju povratničke opštine u kojima živi oko
15.000 osoba srpske nacionalnosti. Iako predstavnici navedenih opština
pokušavaju da integrišu nova znanja u ekonomsko okruženje, mogućnosti
za zapošljavanje su veoma male, jer je organizacija prosvetnih i zdravstvenih institucija, kao javnih preduzeća koja su odgovorna za prirodna dobra (šume i vode) na nivou kantonalnih vlasti. Ljudi se mahom bave ličnom
poljoprivrednom proizvodnjom i iskorišćavanjem ličnih šumskih resursa.
Integracija poslovnih procesa i komunikacija među poslovnim subjektima putem interneta omogućava efikasniju ponudu proizvoda i usluga
te njihovu kupovinu i prodaju na tržištu. Opseg e-trgovine u odnosu na
konvencionalnu trgovinu još uvek je prilično nizak u Bosni i Hercegovini.
Samo 18,9% prometa ostvaruje se putem internet prema podacima iz 2016.
godine (Federalni zavod za statistiku, 2018). Potrebno je uspostavljanje
čvršćih mehanizama za nadzor nad sprovođenjem Zakona o slobodnom
pristupu informacijama, uključujući i nezavisno telo čije bi odluke bile
obavezujuće. Pored klasičnih kanala komunikacije, jedinice lokalne samouprave moraju koristiti i savremenije načine komunikacije sa građanima,
odnosno online komunikaciju, e-konsultacije i sl. Svaka opština treba da
ima svoju zvaničnu web stranicu (Federalni zavod za statistiku, 2018).
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Tabela 2. Socijalno ekonomski pokazatelji nekih jedinica lokalne samouprave
Drvar

Bosanko
Grahovo

Bosanski
Petrovac
Unskosanski
kanton

Kanton

Zapadnobosanski
kanton

Zapadno
bosanski
kanton

Stanovništvo u
2016. godini

6.511

2.311

6.924

3.658

Odsutno
stanovništvo

-9.195

-6.000

-8.334

-8.935

Radno aktivno
stanovištvo (%)

62,0

61,9

64,6

62,0

Nezaposleni

537

1.158

1.034

303

Broj zaposlenih

943

351

1.127

523

Aktivno
stanovništvo

1.480

1.509

2.161

826

Radno aktivno
stanovništvo

4.040

1.431

4.470

2.269

Nezaposlenost (%)1

13,3

80,9

23,1

13,4

Nezaposlenost (%)2

36,3

76,7

47,8

36,7

Broj penzionera

242

80

579

231

Pokrivenost uvoza
izvozom u %

1451,56

490,97

195,47

3215,61

Poljoprivredna
površina (ha)

17.941

47.665

28.400

60.769

Broj privrednih
subekata

526

168

466

345

Glamoč
Zapadnobosanski
kanton

Izvori podataka: Federalni zavod za statistiku, Uprava za indirektno oporezivanje
BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
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Prema istraživanju Federalnog zavoda za istraživanje razvoja objavljenom u toku 2017. godine, izrazito nerazvijene opštine u Federaciji Bosne
i Hercegovine su: 1) Sapna, 2) Donji Vakuf, 3) Drvar, 4) Glamoč, 5) Vareš,
6) Ključ, 7) Domaljevac-Šamac, 8) Pale, 9) Foča, 10) Bosanko Grahovo
(Federalni zavod za programiranje razvoja, 2018).
Kada su u pitanju opštine navedene u Tabli 2., mogućnosti za primenu ICT su velike (državna administracija, javne ustanove, zdavstveni
sistem, poslovni sistemi, e-trgovina itd.).
Zahtevi vezano za ICT koje bi ove opštine trebalo da implementiraju
u e-Upravu, da bi se popravio ekonomski položaj: razviti internet aplikacije
koje smanjuju operativne troškove, prvenstveno u vezi sa primenom papirnih dokumenata, prihvatiti, razviti i investirati u e-trgovinu posebno u
oblasti poljoprivredne delatnosti i turizma. Posebna pažnja bi trebala da
se obratiti na aplikativnu informatičku edukaciju stanovništva koja bi se
ogledala u: obučavanju poljoprivrednih proizvođača za korišćenje mobilnih uređaja i računara u cilju prihvatanja novih znanja i iskustava kao dodata vrednost, u proizvodnji zdrave hrane, upućivanju pojedinaca, grupa
i zadruga na formiranje elektronskih prodavnica zdrave hrane koje bi njihove prozvode predstavile širokom tržištu, obučavanju stanovništava za
moguće bavljenje ekološkim turizmom, konkretno formiranje porodične
turističke ponude i izlazak na elektronsko turističko tržište.
Uvođenje e-Uprave u navedenim opštinama bi dovelo do sledećih
prednosti: smanjili bi se operativni troškovi (papirnih dokumenata), smanjile se greške u poslovanju, dostupnost i razmenljivost informacija bi se
povećala, omogućio bi se ekonomski razvoj, povećao bi se broj raspoloživih
usluga, poboljšao bi se i unapredio rad administracije. Sve navedene prednosti primene e-Uprave u navedenim opštinama bi dovele do izgradnje
e-društva, baziranog na znanju.
Efikasnost sistema jedinica lokalne samouprave zavisi od raspoloživih
resursa, nivoa organizovanosti kao i kadrovske i tehničke opremljenosti
pojedinih delova. Ona se može povećati primenom složenog skupa mera
u domenu unapređenja organizovanosti lokalne zajednice, unapređenja
kadrova i primenom ICT. Ove aktivnosti vode modernizaciji jedinica lokalne samouprave koja ima višestruke ciljeve: da se omogući građanima da
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jednim kontaktom sa upravom i javnim preduzećima ostvare svoja prava
i obaveze, da se skrati vreme odziva uprava i javnih preduzeća na zahtev
fizičkih i pravnih lica, da se poveća efikasnost rada, kao i nivo kvaliteta
rada, da se omogući intenzivno praćenje finansijskih tokova, da se omogući
transparentnost rada jedinice lokalne samouprave (Trajković, i Mikarić,
2013).
Jedinice lokalne samouprave sa savremenim elektronskim poslovanjem su praktične, interaktivne sa građanima i transparentne.
MEĐUNARODNI ASPEKTI JEDINICA LOKALNE UPRAVE
Osnovna funkcija Evropske povelje o lokalnoj samoupravi je da
smanji nedostatak zajedničkih evropskih standarda za određivanje i
očuvanje prava lokalnih vlasti, koje su najbliže građanima, te da građanima
omogući potpuno učestvovanje u odlučivanjima koja se odnose na njihovo
svakodnevno okruženje.
Povelja polazi od principa da će se lokalna samouprava uređivati
zakonom, s tim što se smatra poželjnim da se ova pitanja urede i Ustavom.
Ona podrazumeva pravo i osposobljenost lokalnih vlasti da u granicama
zakona regulišu i rukovode znatnim delom javnih poslova na osnovu
vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva. European Charter
of Lokal Self - Governent je akt Saveta Evrope-ETS No. 122, usvojen u junu
1985. godine, otvoren za potpisivanje 15. oktobra 1985. godine, a stupio
je na snagu 15. septembra 1988. godine. Povelju su prihvatile (ratifikacija,
pristupanje) mnoge zemalje - članice Saveta Evrope: Austrija (1987),
Bugarska (1995), Češka (1999), Danska (1988), Estonija (1994), Finska
(1991), Grčka (1989), Holandija (1991), Hrvatska (1997), Island (1991),
Italija (1990), Kipar (1988), Letonija (1996), Lihtenštajn (1988), Litvanija
(1999), Luksemburg (1987), Mađarska (1994), Makedonija (1997), Malta
(1993), Moldavija(1997), Nemačka SR (1998), Norveška (1989), Poljska
(1993), Portugalija (1990), Rumunija(1998), Rusija (1998), Slovenija(1998),
Španija (1988), Švedska (1989), Turska (1992), Ukrajina (1997), Velika
Britanija (1998) i dr.
Bosna i Hercegovina je pristupila Savetu Evrope 24. 4. 2002. godine
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kao 44. članica. Njeno pristupanje Savetu Evrope sadrži niz obaveza koje
treba ca svojim entitetima da ispuni u predviđenom roku. Posebna obaveza
usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa Poveljom za Bosnu i Hercegovinu
nastala je ratifikovanjem Evropske povelje o lokalnoj samoupravi 12. jula
2002. godine, što svakako ne predstavlja jednostavan posao s obzirom na
složenost ustavnog uređenja i, s tim u vezi, činjenicu da je materija lokalne
samouprave u nadležnosti entiteta (Blagojević, 2005).
Švajcarska je savezna parlamentarna republika koju čine 26 kantona,
s tim što su tri kantona podeljena na polukantone, i tako je relevantan
broj za izbor u Veće kantona 23. Svaki kanton ima svoj glavni grad. Oni
su konstituenti, federalne jedinice, Švajcarske federacije . Svaki kanton je
jednak i ima svoj ustav, zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. Vlada svakog
kantona se sastoji od pet do sedam članova (zavisno od kantona).
Sve nadležnosti koje prema ustavu ne pripadaju vladi, ili nisu zakonom
dodeljene federalnom nivou, su u nadležnosti kantona (organizacija
kantona, školski sistem, ponekad zdrastvo, ponekad planiranje i gradnja,
policija, sudstvo). U nekim područjima vlada ima velike nadležnosti, tako
da to ponekad izaziva tenzije imeđu kantona i vlade.
Najveći kanton po površini je Graubinden koji pokriva 17,2%
površine Švajcarske, a kanton sa najviše stanovnika je Cirih .
Kantoni su konstituenti, federalne jedinice Švajcarske federacije .
Ima ih ukupno 26, s tim što su tri kantona podeljena na polukantone, i
tako je relevantan broj za izbor u Veće kantona 23.
Bez obzira na to, kantoni su jednaki i svi imaju svoj ustav,
zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. Znamenita specifičnost dva mala
kantona u Švajcarskoj (Apencel, Ineroden i Glarus ) su i Landsgemeinde skupštine svih punoletnih građana (nalik antičkim polisima ) na kojima se
donose odluke o kantonalnom zakonodavstvu i o izboru predstavnika za
Veće kantona .
Ovlašćenja kantona određena su sa jedne strane negativno prema
Ustavu, a s druge strane ograničena su autonomijom konstitutivnih
opština kantona. Svaki kanton za sebe određuje stepen samouprave
opština. S druge strane, svi poslovi koji nisu izričito dati federalnoj vlasti
su u nadležnosti kantona. Ponovimo još jednom da se u Ustavu izuzetno
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često javlja princip preklapanja i saradnje federalne i kantonalnih vlasti.
Od oblasti koje su nominalno potpuno u nadležnosti kantona (mada se
i tu javlja mogućnost pomoći federacije) najbitnije su osnovno i srednje
obrazovanje, kultura , regulisanje lokalnih crkvenih pitanja, urbanizam,
jezik kantona, zaštita kulturnog i istorijskog nasleđa, staranje o određenim
socijalnim kategorijama i lokalni porezi (Kantoni Švajcarske, 2018).
Da bi se uspešno primenilo elektronsko poslovanje u jedinicama
lokalne samouprave, pored pravne regulative, ekonomskih pokazatelja
i ICT potrebno je obezbediti stručnu obučenost zaposlenih, spremnost
rukovodilaca da implementiraju nove oblike poslovanja. Potrebna je i
informatička pismenost gađana, ali i stimulacije koje će podstaći građane
da primenjuju nove oblike elektronskog poslovanja sa jedinicama lokalne
samouprave.

ZAKLJUČAK
Uvođenje digitalnog potpisa u oblasti e-Uprave veoma je značajno,
jer sistem elektronskog poslovanja ima brojne prednosti u odnosu na tradicionalni sistem koji je podrazumevao dominantu upotrebu manuelnog
rada i papira (paper based technology). U radu je dokazana glavna hipoteza,
kroz pregled zakonske regulative i ekonomskih efekata elektronskog poslovanja u jedinicama lokalne samouprave, da doprinosi uspešnosti i brzini
poslovanja korisnicima usluga jedinica lokalne samouprave.
Primena elektronskog poslovanja u jedinicama lokalne samouprave,
doprinosi uspešnosti demokratskog društva, kroz dobro i efikasno sprovedene procedure ICT. U Bosni i Hercegovini postoji razjedinjen sistem jedinica lokalne samouprave na entitetskoj osnovi, sa veoma niskim stepenom
međusobne saradnje, što uveliko usložnjava i koči funkcionisanje jedinica
lokalne samouprave na državnom nivou. Ne postoji jedinstvo regulacije
i usklađenosti funkcionisanja jedinica lokalne samouprave na državnom
nivou sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi niti sa dokumentima
Veća Evrope, što je u suprotnosti sa težnjom Bosne i Hercegovine u procesu evroatlanskih integracija sa ostatkom Evrope.
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Razvijene zemlje su prepoznale prednosti elektronskog poslovanja i
omogućile primenu na nivou jedinica lokalne samouprave, dok zemlje u
razvoju imaju tendenciju da preuzmu i implementiraju u e-Upravi navedene prednosti. Situacija u e-Upravi u Republici Srbiji, u oblasti digitalnog
potpisa se konstantno poboljšava.
Prevashodno se unapređuje zakonska regulativa, a zatim se planiranje u ovoj oblasti sprovodi i na strateškom nivou, ali i na operativnim
nivoima.
Uvođenje portala e-Uprave u Republici Srbiji značajno je poboljšalo
transparentnost i informisanost, ali je neophodno dalje unapređivati pojedine delove sistema. To se pre svega odnosi na postupke međunarodnih
organizacija i finansijskih institucija, kreiranje portala na engleskom jeziku
i slično.
Republika Srbija, takođe, čini sve neophodne aktivnosti da izvrši
harmonizaciju sa Evropskom Unijom u ovoj oblasti, a jedana od aktivnosti je standardizovana primena sistema indikatora za merenje uspešnosti
sistema e-Uprave.
Republika Srbija bi trebalo da zajedno sa Republikom Srpskom učini
poseban napor za primenu servisa Elektronske uprave i elektronskog potpisa kao posebnog verifikacionog sredstva u dokazivanju identiteta u Cyber
okruženju, u srpskim povratničkim sredinama na teritoriji Federacije
Bosne i Hercegovine. Ovo se pre svega odnosi na olakšavanje pribavljanja
lične dokumentacije, prava na školovanje i zdravstvenu zaštitu, olakšavanje
komunikacije na lokalnom i globalnom nivou, kao i njihovom samostalnom obavljanju privrednih delatnosti u oblasti poljoprivrede, manufakturnoj preradi poljoprivrednih proizvoda i ekološkom turizmu.

Rad primljen: 23. 3. 2019.
Rad prihvaćen: 1. 11. 2019.
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(Footnotes)
1   Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih
podeli sa radno aktivnim stanovništvom (stanovništvo staro od 15 – 65
godina i pomnoži sa 100).
2   Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih podeli sa aktivnim stanovništvom (radnom snagom tj.
zaposleni+nezaposleni) i pomnoži sa 100.
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политичких наука, Факултету физичког васпитања и спорта и
Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.
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Предсједник је и оснивач научно-истраживачке организације
Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска,
социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања
у Бањој Луци већ 23 године, главни и одговорни уредник и оснивач
теоријско – стручног часописа Дефендологија, предсједник
је научно-истраживачке организације Удружења наставника и
сарадника Универзитета у Бањој Луци, активно учествује у раду
Одбора за образовање, науку, културу и информисање, те Одбора за
безбједност Народне скупштине Републике Српске.
Оснивач је и утемељивач социолошких аспеката
заштите, безбједности и одбране на научном дискурсу
заштита+одбрана=безбједност, што обједињује Дефендологија
по Хегеловој дијалектици као нова парадигма у науци.Оснивач
је Дефендологије као науке, научног поља у којем су уже научне
области заштита, одбрана и безбједност.
У својој радној каријери осим образовања и истраживања
као прве и друге мисије Универзитета, посебну пажњу је посветио
развоју треће мисије Универзитета, а тј. ангажовање Универзитета
и академске заједнице у друштву, држави, околини.
Сарадник је са више међународних научних институција,
професор по позиву, истакнути научни и јавни радник. До сада је
објавио 30 књига, преко 110 научних радова, преко 50 стручних
радова, те учествовао у реализацији преко 50 научно-истраживачких
пројеката.
Све референце проф.др Душка Вејновића видљиве су на
страници Универзитета у Бањој Луци www.unibl.org и сајту www
defendologija-banjaluka.com.

Бања Лука, 5.11.2019.године
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