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Сажетак
Овај рад је по ку шај ауто ра да де фи ни ше уну тра шњу ору жа ну 

по бу ну као  су коб ко ји опа сно на ру ша ва ка па ци тет си сте ма без бед-
но сти де мо крат ске др жа ве. У срп ском је зи ку реч «су коб»  зна чи: 
«опреч ност», «раз ми мо и ла же ње су прот них гле ди шта (ин те ре са)», 
«спор», «сва ђа», «не при ја тељ ски ору жа ни су дар», «окр шај» и сл. 
Осно ве фи ло зоф ског схва та ња су ко ба по ста вио је Хе ра клит. Све 
се не пре кид но ме ња и сва ка про ме на пред ста вља сре ди ну из ме ђу 
два су прот на ста ња. Су коб је оп шта по ја ва и све се ра ђа у су ко бу 
и ну жно шћу. Са вре ме не те о ри је о дру штве ним су ко би ма мо гу се 
кла си фи ко ва ти на оне ко је су ко бе схва та ју као па то ло шко ста ње 
дру штве ног ор га ни зма, или као чи ње ни цу жи во та по је ди на ца и ко-
лек ти ви те та, као и те о ри је ко је из у ча ва ју су ко бе као про цес  или 
од ре ђе но ста ње. Уну тра шња ору жа на по бу на спа да у су ко бе сред-
њег ин тен зи те та са те жњом да пре ра сте у гра ђан ски рат или уста-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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нак. Ме ђу тим, са вре ме но пра во под вла чи раз ли ку из ме ђу по бу не 
и гра ђан ског ра та. Са вре ме ни си стем ме ђу на род ног пра ва по бу ну 
сма тра уну тра шњом ства ри др жа ве и у ње ној је ис кљу чи вој  над-
ле жно сти. Да кле, по бу на пред ста вља од ло же ну вој но по ли тич ку 
ак тив ност усме ре ну ка оства ри ва њу пот пу не или де ли мич не кон-
тро ле ре сур са зе мље упо тре бом не ре гу лар них ору жа них сна га или 
иле гал них по ли тич ких ор га ни за ци ја.
Кључ не ре чи: Др жа ва, де мо кра ти ја, ка па ци тет, си стем, без бед ност 

Уну тра шња ору жа на по бу на пред ста вља су коб уну тар др жа-
ве, а ра ди оства ри ва ња по ли тич ких ци ље ва од ре ђе них дру штве них 
гру па. Су ко би, као дру штве не по ја ве, на ста ју као ком плекс про це-
са и од но са из ме ђу уну тар др жав них су бје ка та, чи ји су ин те ре си, 
вред но сти и по тре бе ди ја ме трал но су прот ста вље ни и не мо гу се 
уса гла си ти кроз про це се са рад ње. За раз у ме ва ње су шти не тих про-
це са бит но је да се на ба зи те о риј ских зна ња о су ко би ма и по зна-
ва њу кон крет ног ста ња они мо гу што по у зда ни је про це њи ва ти и 
пред ви ђа ти ра ди ефи ка сни јег и праг ма тич ни јег де ло ва ња би ло ког 
су бјек та у др жав ним и ме ђу на род ним окви ри ма.1) 

„Др жа ва је дру штве на ор га ни за ци ја ко ја има мо но пол фи-
зич ке при ну де, пу тем ко га вр ши сво ју (др жав ну) власт.“2) Осно ва 
функ ци ја без бед но сти је сте пре вен тив на, од но сно да сво јом ор га-
ни за ци јом и зна њем бу де ин стру мент од вра ћа ња на сил не де лат но-
сти ор га ни за ци ја, гру па и по је ди на ца. Ако до та квих ак тив но сти 
ипак до ђе, су бјек ти си сте ма без бед но сти мо ра ју ефи ка сно ре а го ва-
ти, ка ко би пра во вре ме но от кри ли узрок опа сно сти и ели ми ни са ли 
њи хо ве но си о це на прав но до зво љен на чин.

„Као функ ци ја – без бед ност је не раз двој ни атри бут др жа ве 
и под раз у ме ва вр ше ње по сло ва без бед но сти ра ди за шти те од ре ђе-
них вред но сти, без об зи ра на дру штве но уре ђе ње, по ли тич ки си-
стем и об лик вла сти. Функцијабезбедностииорганизацијабезбед
ностичинесистембезбедности. „ 

У те о ри ји др жа ве и пра ва оп ште при хва ће ним се сма тра ју 
ста но ви шта да др жа ва пред ста вља део дру штва, тј. по себ ну дру-
штве ну тво ре ви ну ко ју на зи ва мо дру штве ном ор га ни за ци јом. 3)

Иако због су прот них иде о ло шких ста во ва и те о риј ских при-
сту па у окви ру ме ђу на род не за јед ни це не по сто ји је дин стве на де-

1) Љу бо мир Ста ић, Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 149.

2) Социолошкилексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1982, стр. 150.

3) Ми тро вић М. Д., Државаиправоутеоријидржавеиправа, Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе-
о град, 1992.
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фи ни ци ја др жа ве, под др жа вом се под ра зу ме ва свака„јединка„
којајеорганизованаодстранепостојаногстановништванаогра
ниченојтеритoрији,којутостановништвопрекоорганизованог
политичког система суверено контролише. Из ове де фи ни ци је 
сле ди да су кон сти ту тив ни еле мен ти др жа ве по сто ја но ста нов ни-
штво, те ри то ри ја и су ве ре на власт.4) Об зи ром на уло гу др жа ве, она 
је ве о ма за ин те ре со ва на за на уч но из у ча ва ње свих вр ста дру штве-
них су ко ба, ка ко би уз по моћ на у ке утвр ди ла сво је нај е фи ка сни је 
ка ко пре вен тив но, та ко  ре пре сив но бор бе но де ло ва ње ње ног си-
сте ма без бед но сти.

Ко ре ни те о рет ских раз ма тра ња о при ро ди (дру штве них)  су-
ко ба се жу у ан тич ко до ба и фи ло зоф ска раз ма тра ња Хе ра кли та, 
Пла то на и Ари сто те ла, а да љи раз вој ми сли о су ко би ма ве зан је за  
те о ло шка, при род но прав на, ге о по ли тич ка и мал ту зи јан ска ту ма че-
ња дру штве них су ко ба.5) Ме ђу тим, тек са раз во јем со ци о ло ги је и 
пси хо ло ги је као по себ них на у ка раз ви ли су се зна чај ни ји на уч но-
ме то до ло шки и те о риј ски прав ци и ис тра жи вач ке шко ле о су ко би-
ма. У за ви сно сти од раз ли чи тих чи ни ла ца, ови при сту пи се де ле, 
у нај оп шти јем сми слу, на пси хо ло шке и со ци о ло шке, где је по де ла 
за сно ва на на то ме да ли се узро ци су ко ба на ла зе у при ро ди чо-
ве ка или ње го вим дру штве ним струк ту ра ма и ин сти ту ци ја ма, од-
но сно да ли се су ко би ана ли зи ра ју са ста но ви шта по је ди на ца или 
са зна ња о њи хо вом ко лек тив ном по на ша њу (гру пе, ин сти ту ци је, 
за јед ни це, кул тур ни си сте ми и сл.). Ипак, ова по де ла у са вре ме ним 
усло ви ма ни је та ко стрикт на, јер ''со ци о ло шке сту ди је све ви ше 
ува жа ва ју зна чај пси хо ло шких аспе ка та и чи ни о ца у дру штве ним 
про це си ма и обр ну то, у пси хо ло шким ис тра жи ва њи ма при да је се 
све ве ћи зна чај кул тур ним, груп ним, ин сти ту ци о нал ним и дру гим 
фак то ри ма у пси хич ком жи во ту по је дин ца''.6) 

До су ко ба дру штве них гру па до ла зи кад оне на сто је да оства-
ре су прот не ин те ре се, јер њи хов по ку шај оства ре ња од стра не јед-
не су ко бље не стра не че сто оне мо гу ћа ва оства ре ње ин те ре са дру ге 
стра не или угро жа ва ње не основ не вред но сти или по тре бе. Су ко-
би су че сто иза зва ни објек тив ним узро ци ма и по сто ја ће док бу ду 
по сто ја ле из ра же не дру штве не про тив реч но сти са вре ме ног све та. 

4) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар парт нер, 
Бе о град, 2007, стр. 64.

5) Ми ла ши но вић, Ра до мир М., Ми ла ши но вић, Ср ђан М, Уводутеоријеконфликата, Фа-
кул тет ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 15.

6) Rum mel, Ru-dolph J., UnderstandingConflictangWar:Societes,PoliticsandConflict, The 
Free Press, New York, 1996; Ви ди и у: Co ser, Lo u is, FunctionsofSocialConflict, The Free 
Press,New York, Coh ti er-Mac mil lian Ltd, Lon don, 1996, p. 10.
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За то се осно ва но мо же твр ди ти да се Хе ра кли то ва ге ни јал на ми сао 
о су ко бу, по твр ђу је као за ко но мер ност, иако је из ре че на пре ви ше 
од два и по ми ле ни ју ма. «Овајсвет(један)истизасвабића,није
уредионикоодбоговаиникоодљуди,негојеувекбио,јестеибиће
вечитоживаватра,којасепослеодређеногпериодагаси».7)«Рат
јеотацсвихикраљсвих,ионједнеизбацинавиделокаобогове,а
другекаољуде;једнеучиниробовима,адругеслободнима.»8)

Са вре ме не те о ри је о дру штве ним су ко би ма мо гу се кла си фи-
ко ва ти на оне ко је су ко бе схва та ју као па то ло шко ста ње дру штве ног 
ор га ни зма, или као чи ње ни цу жи во та по је ди на ца и ко лек ти ви те та, 
као и те о ри је ко је из у ча ва ју су ко бе као про цес (ди на ми чан мо дел) 
или од ре ђе но ста ње (ста тич но-екви ли бриј ски мо дел). По је ди ни 
ауто ри их раз вр ста ва ју на ди на мич ке те о ри је (су ко бе по сма тра-
ју као исто риј ску по ја ву) и стра те шке те о ри је (су ко бе по сма тра ју 
као на чин оства ре ња спе ци фич них ци ље ва и ин те ре са од ре ђе них 
гру па па и це лих за јед ни ца).9) Ко нач но, ши ра те о риј ска из у ча ва ња 
су ко ба под ра зу ме ва ју и кла си фи ка ци ју са ста но ви шта раз ли чи тих 
ана ли тич ких кон цеп та, као што су те о ри је од лу чи ва ња, те о ри је 
стра те шких ига ра, по га ђа ња, ко а ли ци ја, ко му ни ка ци о на те о ри ја, 
те о ри ја пред ста ва, итд.

Озбиљ ни ја со ци о ло шка ис тра жи ва ња су ко ба (Conflictstudi
es)10) на ста ју по сле Дру гог свет ског ра та у ра до ви ма ис так ну тих 
со ци о ло га Лу и са Ко зе ра, Ке не та Бол дин га, Рал фа Да рен дор фа, 
Реј мо на Аро на, и др, ко ји су ко бе по чи њу из у ча ва ти на ни воу дру-
штве них гру па, дру штве них струк ту ра и ин сти ту ци ја, кла са, по ли-
тич ких пар ти ја и по кре та, вер ских, ет нич ких и кул тур них це ли на и 
др жа ва. Пред мет ис тра жи ва ња су и ре во лу ци је и гра ђан ски ра то ви, 
ин ду стриј ски, ет нич ки и вер ски су ко би, по кре ти от по ра, рат, им пе-
ри ја ли зам, и дру штве ни по кре ти. Ко нач но, 70-те го ди не XX ве ка 
пред ста вља ју ре во лу ци ју у обла сти ис тра жи ва ња су ко ба, по себ но 
по сле раз во ја ди ја лек тич ког мо де ла и те о ри је су ко ба. Ови те о риј-
ски при сту пи по сма тра ју дру штве не су ко бе кроз ши ри ана ли зу 
ин те ре са, вред но сти, дру штве не мо ћи и со ци јал не не јед на ко сти; 
основ них узро ка су ко ба; усло ва и про це са ко ји ге не ри шу су ко бе; 

7) Хе ра клит, Фрагменти, Гра фос, Бе о град 1979, (фраг мент 30)

8) Исто, (фраг мент 53)

9) Ra po port, A. ModelsofConflict;CataclysmicandStrategic, Lon don,1966, p. 259-287.

10) Bo ul ding, Ken neth, ConflictandDefense: ACeneralTheory, Har per & Brot hers, New York, 
1962.
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то ка, ефе ка та и спољ них фак то ра ко ји ути чу на ин тен зи тет дру-
штве них су ко ба; и на чи на њи хо вог раз ре ша ва ња.11) 

Су ко би се ја вља ју као по сле ди ца раз ли чи тих потреба (еко-
ном ских, кла сних, со ци оп си хо ло шких, ра сних, вер ских, на ци о нал-
них, по ли тич ких) и ин те ре са. Они  се од ви ја ју кроз низ ме ђу људ-
ских (ме ђу груп них) од но са-ин тер ак ци ја, од но са јед на ко сти и/или 
не јед на ко сти, са рад ње и су ко ба, ''сти хиј ских и вољ них од но са ко ји 
ме ња ју дру штве ни и ин ди ви ду ал ни жи вот по је ди на ца, дру штве-
них гру па и за јед ни ца''. 12) У ли те ра ту ри по сто је раз ли чи та од ре ђе-
ња и ту ма че ња пој ма су ко ба. Са ма реч су коб по ти че од ла тин ског 
из ра за conflictus-кон фликт, спор. бор ба су прот ста вље них иде ја или 
мо рал них на че ла.13)

Су коб се мо же де фи ни са ти као ''су коб су прот них ин те ре са, 
ци ље ва, по гле да и иде о ло ги ја раз ли чи тих ин ди ви дуа, со ци јал них 
гру па и кла са'', ''су коб ин те ре са, бор ба за по се до ва ње еко ном ске 
вред но сти, вла сти као и кул тур них и мо рал них вред но сти''.14) 

Дру штве ни су ко би су ''ве ли ке и ма сов не со ци јал не ак ци је, 
од но сно све сна усме ре на, ди на мич на и прак тич на ме ђу соб на су-
ко бља ва ња и бор бе ко лек тив них дру штве них су бје ка та због зна чај-
них и по сво јој при ро ди огра ни че них до ба ра''. Су шти ну су ко ба као 
''ста ња со ци јал них ин тер ак ци ја, отво ре них ан та го ни за ма, са кон-
фрон та ци јом и бор бом као основ ним усме ре њи ма'' чи не уну тар-
груп не и ме ђу груп не бор бе, у ци љу оства ри ва ња ме ђу соб но опреч-
них ин те ре са, вред но сти и огра ни че них, али бит них, ре сур са. Та 
бор ба мо же би ти ''рат без пра ви ла, у ве ћој или ма њој ме ри го то во 
увек огра ни че на ши рим со ци јал ним, прав ним, мо рал ним, вер ским, 
тех нич ким или дру гим нор ма ма и пра ви ли ма''.15) 

Су ко би се раз ли ку ју по сво јој при ро ди, функ ци ја ма, ин тен-
зи те ту, но си о ци ма, сред стви ма ко ја се ко ри сте, по сле ди ца ма, на-
чи ни ма раз ре ша ва ња, окон ча ва ња, итд. У скла ду с тим, кла си фи-
ка ци ја су ко ба се обич но вр ши на осно ву раз ли чи тих кри те ри ју ма, 
а нај че шћи су пре ма: уче сни ци ма – су бјек ти ма; ин тен зи те ту и по-

11) Мла ден Ба ја гић, Изазови и претње у измењеном контексту безбедности (док тор ска 
ди сер та ци ја), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2006, стр. 193.

12) Ви да ко вић, Јо зо, Друштвениконфликти–БоснаиХерцеговина, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Срп ско Са ра је во, 2003, стр. 18, 41, 194-195.

13) Исто, стр. 17

14) Го лен ко ва, З. Т. “Со ци јал не не јед на ко сти и со ци јал ни кон флик ти”, Зборник:Социјални
конфликтиу земљаматранзиције, Бе о град: Ин сти тут дру штве них на у ка и др., 1996, 
стр. 25-27.

15) Ви до је вић Зо ран, ‘’Дру штве ни су ко би као суд бин ско пи та ње’’, Теме, Ниш, 1972, стр. 
78. 
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сле ди ца ма; сред стви ма; при ро ди и усло ви ма у ко ји ма се ја вља ју; 
и  на чи ни ма ре гу ли са ња или раз ре ша ва ња. Су ко би се де ле и пре ма 
од ре ђе ним сеп ци фич но сти ма на до ми нант не и ла тент не, на сил не и 
не на сил не, ин сти ту ци о на ли зо ва не и не кон тро ли са не, ре ги о нал не 
и гло бал не, иде о ло шке, еко ном ске, су ко бе из ме ђу кул ту ра и ци ви-
ли за ци ја, мо дер ни зма и тра ди ци о на ли зма, ре ги о на ли зма и уни та-
ри зма, су ко бе ко ји се мо гу раз ре ши ти, пер ма нент не и не раз ре ши ве 
су ко бе, итд.16) 

По ла зе ћи од су бје ка та – не по сред них уче сни ка, су ко би се 
кла си фи ку ју на ин тра пер со нал не и ин тер пер со нал не, уну тар груп-
не и ме ђу груп не, уну тар др жав не и ме ђу др жав не, од но сно су ко бе 
на ин ди ви ду ал ном, груп ном и ме ђу на род ном пла ну.17) По по сле-
ди ца ма ко је оства ру ју на кон кре тан по ли тич ки си стем и струк ту-
ру од но са у ње му, су ко би се мо гу кла си фи ко ва ти на ''си стем ске'' и 
''уме ре не'' су ко бе. С об зи ром на на чи не и сте пен ути ца ја уче сни ка 
у су ко бу на ње гов ток и ис ход, Ана то лиј Ра па порт де ли су ко бе на 
борбе,игреидебате. 

Борба под ра зу ме ва сти хиј ност, где са мо кон тро ла и уза јам на 
кон тро ла уче сни ка бр зо опа да ју, што за по сле ди цу има еска ла ци ју 
отво ре них не при ја тељ ста ва, укљу чу ју ћи и на си ље. 

У играма уче сни ци за др жа ва ју ра ци о нал ну кон тро лу над 
сво јим по те зи ма, али не ну жно и над ис хо ди ма су ко ба. 

Коначно,дебате су су ко би у ко ји ма уче сни ци на ста је да ути-
чу је дан на дру го га у ци љу про ме не мо ти ва, вред но сти и пред ста ва 
о од ре ђе ној по ја ви или ста њу у дру штву.18)

Иако је јед на од нај зна чај ни јих по де ла су ко ба на ору жа не и 
нео ру жа не, од но сно на сил не и не на сил не19), за ово ис тра жи ва ње од 
из у зет ног зна ча ја кла си фи ка ци ја Кри сти ја на Ши ре ра (ChristianP.
Scherrer), по ко ме се су ко би мо гу кла си фи ко ва ти на: ан ти-ре жим-
ске ра то ве или по ли тич ке и иде о ло шке су ко бе др жа ва про тив по-
бу на; ет но-на ци о нал не су ко бе (уну тра шњи су ко би); ме ђу др жав не 

16) Ми ла ши но вић, Ра до мир М. Ми ла ши но вић, Ср ђан М. Уводутеоријеконфликта, Фа-
кул тет ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 93.

17) Bo ul ding, Ken neth, ConflictandDefense: A Ge ne ral The ory, New York: Ha re pr Brot hers, 
1962. p. 80-105.

18) Хан тинг тон, Се мју ел П. Сукоб цивилизација и преуређење светског поретка, ЦИД, 
Под го ри ца, 1998. стр. 279-282.

19) Ми ла ши но вић, Ра до мир М., Ми ла ши но вић, Ср ђан М. Уводутеоријеконфликта, Фа-
кул тет ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 96; Исти ауто ри кла си фи ку ју су ко бе и на: 
кла сне, на ци о нал не, ра сне, вер ске и по ли тич ке
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су ко бе;  ра то ве за де ко но ли за ци ју или оку па ци је стра них др жа ва; 
ме ђу ет нич ке су ко бе; ра то ве бан ди и ге но цид.20)

Ис тра жи ва ње су ко ба као спе ци фич них дру штве них фе но-
ме на је од из у зет ног зна ча ја, ка ко због струк ту рал не пре вен ци је, 
тран сфор ма ци је и раз ре ше ња ових су ко ба, та ко и због по сти за ња 
трај ног ми ра на под руч ји ма где су се ја ви ли. Основ ни услов ре ша-
ва ња, од но сно спре ча ва ња и/или ре гу ли са ња дру штве них су ко ба 
је сте, пре све га, по зна ва ње њи хо вих узро ка, усло ва, мо ти ва и ци-
ље ва.21) Ме ђу тим, Мајкл Бра ун ( MichaelE.Brown) сма тра да ова 
гле ди шта о узро ци ма су ко ба не мо гу об ја сни ти чи ње ни цу ''за што 
же сто ки су ко би из би ја ју на не ким ме сти ма, а на не ки ма не'', од но-
сно ''не мо гу об ја сни ти за што су не ки спо ро ви су ро ви ји и те же их 
је ре ши ти не го не ке дру ге''. све зна чај не ва ри ја ци је о по ја ви и ин-
тен зи те ту уну тра шњих и ет нич ких су ко ба''.22)

На уч на ана ли за узро ка су ко ба мо ра се, пре све га, за сни ва ти 
на исто риј ским и дру штве ним (по ли тич ким, ет нич ким, вер ским и 
иде о ло шким) усло ви ма и чи ни о ци ма, и раз ли чи тим ин те ре си ма и 
ци ље ви ма свих уче сни ка у су ко би ма. Са ми узро ци су ко ба су ''уста-
ље ни, до вољ ни и ну жни, не по сред ни (еко ном ски, по ли тич ки и др) 
из во ри кре та ња, раз во ја и про ме на  дру штве них су ко ба'', ти чу се 
''рас по де ле дру штве них, по себ но ма те ри јал них вред но сти, при-
сва ја ња вла сти, дру штве не мо ћи, угле да, пре сти жа, по себ но ма те-
ри јал них вред но сти, при сва ја ње вла сти, дру штве не мо ћи, угле да, 
пре сти жа, до ми на ци је над љу ди ма и ства ри ма, те ри то ри ја ма, итд''. 
Из ме ђу свих дру штве них су ко ба по сто ји ви сок ни во ме ђу за ви сно-
сти, сплет узро ка и по сле ди ца, ко ји се раз ли ку ју по свом зна ча ју, 
тра ја њу и ну жно сти. С то га се мо же го во ри ти о узро ци ма пр вог, 
дру гог и тре ћег и н-тог сте пе на и ни воа, од ''кон крет не угро же но-
сти пре ко узроч но сти кла се по ја ва (су ко ба) до узроч но сти ко је ва-
же за си стем као це ли ну''. Узро ци су ко ба мо гу би ти и уну тра шњи и 
спољ ни, по сред ни и не по сред ни(бо гат ство, власт и дру штве ни ста-

20) Ге но цид под ра зу ме ва ор га ни зо ва но др жав но ма сов но уби ја ње, зло чин про тив чо веч но-
сти ко га ка рак те ри ше на ме ра вла да ра да уни шти по је дин це због њи хо ве при пад но сти 
од ре ђе ној на ци о нал ној, ет нич кој, ра сној или ре ли гиј ској за јед ни ци; Scher rer, Chri stian 
P., „To wards A Com pre hen si ve Analysis od Et hni city and mass Vi o len ce: Types, Du na mics, 
Cha rac te ri stics and Trends“, In: Ха џић Ми ро слав     (ed), op.cit., pp.332-334.

21) За раз ли ку од Ке не та Бол дин га, ко ји ко ри сти тер мин “ре ша ва ње”, Вла ди мир Го а ти се 
опре де љу је за тер мин “ре гу ли са ње“, јер сма тра да реч “ре ша ва ње“ асо ци ра на окон ча ње 
ко флик та, што се у дру штву ве о ма рет ко де ша ва: Гру па ауто ра, по ли тич ка со ци о ло ги ја, 
Бе о град: Рад нич ка штам па, 1978. стр. 328.

22) Мла ден Ба ја гић, ‘Изазовиипретњеуизмењеномконтекстубезбедности(док тор ска 
ди сер та ци ја) Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2006, стр. 196-197.
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тус). Ови узро ци се ис ка зу ју као основ не вредности и глав ни, не-
по сред ни из во ри су ко ба у сва ком исто риј ски  по зна том дру штву.23) 

За раз ли ку  од ме ђу на род них ору жа них су ко ба у ко ји ма су 
глав ни ак те ри др жа ве (по је ди нач но или у са ве зу), уну тра шњи 
су ко би во де се на те ри то ри ји јед не др жа ве, и то из ме ђу ан та го-
ни стич ких дру штве них гру па, као што су: со ци јал не, по ли тич ке, 
на ци о нал не, ет нич ке, вер ске, пле мен ске и др.24) Њи хо ва по себ на 
ка рак те ри сти ка је сте да под ра зу ме ва ју те ри то ри јал ну и пер со нал-
ну ауто но ми ју вла сти јед не др жа ве над при пад ни ци ма су прот ста-
вље них дру штве них гру па ци ја и те ри то ри јал ну огра ни че ност из-
во ђе ња бор бе них деј ста ва у окви ру та кве др жа ве.25)

Већ из ка те го ри за ци је ан та го ни стич ких дру штве них гру па 
мо гу се иден ти фи ко ва ти фак то ри ко ји нај че шће до во де до ору-
жа них су ко ба из ме ђу њих. Обич но су то со ци јал не и еко ном ске 
су прот но сти, по ли тич ка, вер ска и ет нич ка не тр пе љи вост, на ци о-
нал на угње те ност и др. Та кви су ко би већ одав но су по ста ли исто-
риј ска по ја ва, од но сно стал ни пра ти лац уну тра шњег по ли тич ког 
жи во та и раз во ја мно гих др жа ва.

ДЕФИНИСАЊЕОРУЖАНЕПОБУНЕ

Побунa се мо же де фи ни са ти као ор га ни зо ва на ору жа но-по-
ли тич ка бор ба чи ји циљ мо же би ти пре у зи ма ње вла сти на сил ним 
пре вра том и сме ном по сто је ће вла де (вла сти), док у дру гом слу ча ју  
ци ље ви мо гу би ти ви ше огра ни че ни. На при мер, на сто ја ње по бу-
ње ни ка да се одво је (се па ри ра ју) од кон тро ле вла де и да ус по ста ве 
ауто ном ну др жа ву у тра ди ци о нал ним етич ким и ре ли гиј ским гра-
ни ца ма. Циљ по бу не мо же би ти до би ја ње огра ни че них по ли тич-
ких кон це си ја ко је се не мог оства ри ва ти при ме ном ма ње на сил них 
сред ста ва.26)

За пот пу но ра све тља ва ње и де фи ни са ње фе но ме на “ору жа-
не по бу не“ и “по бу ње нич ке ак тив но сти“ из не ће мо и де фи ни ци ју 
Цен трал не оба ве штај не аген ци је САД (CIA) пре ма ко јој “по бу-
на пред ста вља од ло же ну вој но-по ли тич ку ак тив ност усме ре ну ка 

23) Исто

24) Vu ko Goz ze-Gu če tić, ‘’Ме ђу на род но прав на за шти та уче сни ка у уну тра шњем   ору жа-
ном су ко бу’’, АналиПравногфакултетауБеограду, ја ну ар-јун 1972, стр. 147.

25) Ми ро слав Шу ла ја, Борци у унутрашњим оружаним сукобима и међународно право, 
ИМПП, Бе о град, 1985, стр. 69.

26) Мит ко Ко то чев ски, „Уну тра шња ору жа на по бу на’’, Наукабезбедностполиција, Бе о-
град, бр. 1/2006, стр. 149-150.
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оства ри ва њу пот пу не или де ли мич не кон тро ле ре сур са зе мље упо-
тре бом не ре гу лар них вој них си ла или иле гал них по ли тич ких ор га-
ни за ци ја“.27)

По бу на је ор га ни зо ван по крет ко ји је усме рен ка иза зи ва њу 
по ли тич ких кри за и ма сов не тур бу лен ци је, а у ци љу оба ра ња по-
сто је ће вла де, ка ко суб вер зи јом та ко  и ору жа ним су ко бом. По бу-
ње ни ци се ор га ни зу ју на по ли тич кој осно ви с ци љем по др жа ва ња 
по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них, вој них, пси хо ло шких и при-
кри ве них и не при зна тих (covert) опе ра ци ја ко је се из во де по њи хо-
вој за ми сли. При то ме, сва ка по бу на се мо ра ана ли зи ра ти са ви ше 
аспе ка та два. Један аспект под ра зу ме ва ак ци ју па ра вој них фор-
ма ци ја ко је ко ри сте ге рил ску так ти ку, офан зив но деј ство уз соп-
стве ни из бор ме ста и вре ме на, ка ко би по сти гли  су пер и ор ност на 
ло кал ном ни воу. Другиаспект је  по ли тич ки и де лу је по сред ством 
штрај ко ва,  де мон стра ци ја, про па ган де, по ли тич ких ор га ни за ци ја 
и ди пло ма ти је. По кре та ње по бу ње нич ких ак ци ја про тив др жа ве и 
ње не вој не мо ћи је хра бар чин, али ка да је у пи та њу са вре ме но 
ор га ни зо ва на др жав на власт, по бу ње ни ци ве о ма рет ко оства ру ју 
за ми шље не ци ље ве иако по сто ји мо гућ ност по на вља ња на сил не 
по бу ње нич ке ак тив но сти. Уче сни ци у по бу ни сма тра ју да од го ва-
ра ју ћа про ме на у окви ру по сто је ћег по ли тич ког си сте ма ни је мо-
гу ћа ни ти ве ро ват на, па се за то опре де љу ју за ра ди кал ну про ме ну 
по ли тич ке вла сти, што под ра зу ме ва ду го трај ну при ме ну при кри-
ве них и не при зна тих (covert) сред ста ва и ме то да. У том слу ча ју 
при пре ме по бу ње ни ка су ве о ма ду го трај не, кон спи ра тив не, ак ци је 
ће из ве сти из не на да му ње ви то уз ве ро ват но ћу из не на ђе ња струк-
ту ра без бед но сти др жа ве. Због то га је кон ти ну и ра ни рад слу жби 
без бед но сти на свим ни во и ма нео п хо дан и из пе ри о дич ну без бед-
но сну про це ну од стра не нај ве ћих струч ња ка си сте ма без бед но сти 
др жа ве.

И за по бу ње нич ко и за про тив по бу ње нич ко де ло ва ње из у-
зет но је ва жна по ли тич ко-без бед но сна про це на, с јед не стра не да 
зна ју ка кву има ју по др шку од ве ћи не гра ђа на и с дру ге стра не да 
са зна ју ко ја ће по ли тич ка пар ти ја – гру па ци ја ор га ни зо ва ти власт   
у бу дућ но сти. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма по бу ње ни ци ће за тра жи-
ти пре ко сво јих са ве зни ка пр вен стве но по ли тич ку по моћ из ино-
стран ства иако се зна да је ору жа на по бу на ис кљу чи во у ин ге рен-
ци ји на ци о нал не др жа ве и да се спољ ни фак то ри  не мо гу ме ша ти 
у уну тра шње про бле ме ко је др жа ва има са по бу ње ни ци ма. 

27) Исто
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Ге не рал но, по бу ње ни ци сле де ре во лу ци о нар не док три не и 
ко ри сте ору жа ну си лу као ин стру мент по ли ти ке. По бу ње ни ци на-
сто је да уса вр ше на чи не пре тва ра ња соп стве них сла бо сти у пред-
но сти, а си лу вла де  у ње ну сла бост. Они се по ја вљу ју ка да је вла да 
не спо соб на или не ма во љу да од го во ри на зах те ве ва жних дру-
штве них гру па. По бу на се ак ти ви ра услед  ма сов ног  не за до вољ-
ства по сто је ћим по ли тич ким и со ци јал ним усло ви ма  у дру штву за 
ко је по бу ње нич ки ак ти ви сти сма тра ју да их ви ше ни је мо гу ће то-
ле ри са ти. За то су они од луч ни да при ме ном на си ља пре ма по сто-
је ћој вла ди оства ре  про ме ну, тј. да оспо ре ле ги ти ми тет по сто је ћој 
вла ди. По бу ње ни ци ис по ља ва ју оп ште не за до вољ ство, кри ви цу 
пре ба цу је на вла ду и ну де по бољ ша ње усло ва. Сле де ћи ко рак је 
обез бе ђи ва ње ор га ни за ци о них и упра вљач ких спо соб но сти с ци-
љем ко оп ти ра ња нео б у хва ће ног де ла ста нов ни штва у ефек тив ну 
си лу за по ли тич ку ак ци ју. Ру ко вод ство по бу не на гла ша ва и екс пло-
а ти ше те ме ко је по дра жа ва ју нај ва жни је дру штве не гру пе,  исто-
вре ме но не у тра ли зу је гру пе ко је по др жа ва ју вла ду, те ко нач но, 
тра жи и па сив ну по др шку ве ћи не. Да кле, по сто ји бор ба за ле ги-
тим ност. По бу ње ни ци пот ко па ва ју ле ги ти ми тет вла де и уве ра ва ју 
ста нов ни штво у нео п ход ност про ме не по сто је ће вла сти. На су прот 
то ме, вла да по ку ша ва уве ри ти ста нов ни штво да је ње на по ли ти ка 
пра вил на и ра зум на.28) 

Да би по бу на би ла успе шна,  по бу ње ни ци мо ра ју ак ти ви ра-
ти што ве ћи број људ ских и ма те ри јал них по тен ци ја ла, чи ме би се 
обез бе ди ла ак тив на и па сив на по др шка ње ног про гра ма, опе ра ци-
ја и ци ље ва. Дру ги услов успе ха је ства ра ње је дин стве ног ру ко-
вод ства, док три не, ор га ни за ци је и ви зи је бу дућ но сти бу ду ћи ко ја 
се мо ра тра си ра ти и из гра ђи ва ти из по чет ка. Иако је сва ка по бу на 
аутох то на, мо гу се из дво ји ти од ре ђе ни па ра ме три ко ји ка рак те ри-
шу сва ки бунт и по мо ћу ко јих се мо гу утвр ди ти сла бо сти и моћ 
са ме по бу не. Крај њи циљ утвр ђи ва ња и ана ли зе за јед нич ког за све 
по бу не је сте, као што се под ра зу ме ва, раз вој па ра ме та ра по мо ћу 
ко јих се до би ја по врат на ин фор ма ци ја за за ин те ре со ва не, у сми слу 
да ли им она од го ва ра, а из ван су др жа ве (дру ге др жа ве). Бу ду ћи да 
је по бу на ру ко во ђе но и усме ре но по ли тич ко на си ље, основ но је да 
она има ру ко вод ство (ха ри зма тич ни ли дер или ко лек тив но те ло), 
што ће од ре ди ти ви зи ју, ру ко во ђе ње, ко ор ди на ци ју и ор га ни за ци о-
ну уса гла ше ност.29)

28) Љу бо мир Ста ић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 152-153. 

29) Исто
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Успе шна по бу на про ла зи кроз не ко ли ко основ них при прем-
них фа за, што не зна чи да сва ка по бу на мо ра да про ла зи кроз сва ку 
фа зу, ни ти да је раз вој по бу не кроз све фа зе услов за успех. По-
бу ње нич ки по крет мо же би ти у раз ли чи тим фа за ма у раз ли чи тим 
де ло ви ма др жа ве, а с дру ге стра не, успе шном се сма тра она по бу на 
ко ја се  под ја ким при ти ском мо же “вратити“ у прет ход ну фа зу и 
по но во се раз ви ти ка да за то бу ду по вољ ни усло ви. На при мер, ма-
сов но ори јен ти са на по бу не са сто ји се од три фа зе:

Првафаза:Ла тент на или пр во бит на по бу на под ра зу ме ва ак-
тив но сти – од суб вер зив ног де ло ва ња до си ту а ци ја у ко ји ма че сти 
пре врат нич ки ин ци ден ти  и ак тив но сти по при ма ју об лик ша бло на 
и не под ра зу ме ва ју ве ће ис ка зи ва ње (пре ли ва ње) на си ља или не-
кон тро ли са них по бу ње нич ких ак тив но сти. 

Другафаза: ге рил ски рат -  на сту па ка да по бу ње нич ки по-
крет обез бе ди до вољ но ло кал не и спо ља шње по др шке и поч не ор-
га ни зо ва ни и кон ти ну и ра ни ге рил ски рат про тив вла де. Ова кво де-
ло ва ње је по ку шај при си ља ва ња др жав них сна га без бед но сти на 
де фан зив но де ло ва ње и да код на ро да иза зо ве страх, зеб њу, де фе-
ти зам и па ни ку. Ка да по бу на по ста не ма сов ни ја, по ста је и спо соб-
ни ја за из во ђе ње озбиљ ни јих опе ра ци ја на те ре ну.  У овој фа зи се 
мо же оче ки ва ти ин тен зи ви ра но де ло ва ње те ро ри стич ких гру па и 
ор га ни за ци ја.

Трећафаза:отво ре ни рат – по бу ње нич ког по кре та – на ста-
је ка да ге ри ла до стиг не мак си мал но број но ста ње и ка да се фор-
ма циј ски ор га ни зу је и оспо со би за из во ђе ње ди рект ног уда ра без 
стра ха по ин сти ту ци ја ма др жа ве и ње ним сна га ма без бед но сти. 

У прак си је по твр ђе на оспо со бље ност (уни кат ност – спе-
ци фич ност) сва ке по бу не, а сва ка се раз ви ја сход но окол но сти ма 
у ко ји ма се на ла зи. Због те о риј ске пре ци зно сти, а још ви ше због 
прак тич не при ме не, вој на те о ри ја САД-а раз ли ку је че ти ри мо де ла 
по бу не:

1.Субверзивнапобуна – нај че шће се ја вља у сло бод ној по-
ли тич кој “кли ми“ у ко јој по бу ње ни ци мо гу ко ри сти ти иле гал не и 
ле гал не ме то де. На и ме, они се ин фил три ра ју у по ли тич ку струк ту-
ру (пар ти ју) да би пре у зе ли кон тро лу над њом, и за тим пре у зи ма ју 
из бор не и на зна че не функ ци је (во де ће, ли дер ске). На кон то га при-
ме њу ју се лек тив но на си ље да би при си ли ли гла са че, за пла ши ли 
слу жбе ни ке и дис кре ди то ва ли вла ду. По сто ја ње на си ља је до каз 
не спо соб но сти вла де ко ја би же сто ким од го во ром пот ко па ла свој 
углед. Прак тич но, у це ло куп ном де ло ва њу  по ли тич ки еле мент ру-
ко во ди вој ним еле мен том због уса гла ше но сти на сту па, на при мер, 



СПМброј4/2011,годинаXVIII,свеска34. стр.277-293.

288

ле гал на пар ти ја по др жа на од при кри ве них еле ме на та ко ји де лу ју 
ван за ко на.

2.Побунакритичногјезгра  – по бу ње ни ци де лу ју при кри ве-
но и јав но се ин фил три ра ју у вла ди не ин сти ту ци је с ци љем ру ше-
ња си сте ма из ну тра. По сте пе но се пот ко па ва ле ги ти ми тет ин сти-
ту ци ја, уз уве ра ва ње оста лих гра ђа на да им се при дру же. На си ље 
се не при ме њу је док ин сти ту ци је си сте ма не осла бе до сте пе на 
на кон ко јег ће су пер и ор на по бу ње нич ка ор га ни за ци ја, пре у зе ти 
власт. При мер је Ру ска ре во лу ци ја из 1917. го ди не. Овај мо дел има 
две ва ри јан те – ре во лу ци ја у Ни ка ра гви и Ку бан ски мо дел. 

3.Масовнооријентисанапобуна  те жи по ли тич кој и вој ној 
мо би ли за ци ји ве ли ког на род ног по кре та, ства ра њу ле ги тим но сти 
из ван др жа ве, а за тим же ли про ме ни ти или уни шти ти  уну тра шњи 
по ли тич ки си стем. По бу ње ни ци стр пљи во и упор но на сто је да 
ство ре ве ли ку ору жа ну си лу и пре ра сту у  ге ри лу, а с дру ге стра не, 
ства ра ју ба зе ак тив них и па сив них по ли тич ких исто ми шље ни ка. 
Они пла ни ра ју ду го трај на де ло ва ња, по сте пе но по ве ћа ва ње на си-
ља с ци љем оба ра ња вла де и ин сти ту ци ја си сте ма. У исто вре ме, 
по бу ње ни ци на сто је да фор ми ра ју па ра лел ну вла ду ко ја се отво ре-
но про гла ша ва ле ги тим ном. 

4. Традиционална побуна – обич но се раз ви ја због спе ци-
фич них не прав ди и по ди жу је пле мен ске, ра сне, ре ли ги о зне и дру-
ге гру пе слич не иден ти фи ка ци је. По бу ње ни ци оп ту жу ју власт за  
уки да ње њи хо вих пра ва и ин те ре са и ра де на њи хо вом по нов ном 
ус по ста вља њу. Нај че шће има ју огра ни че не  ци ље ве, тј. одва ја ње 
од вла ди не кон тро ле пу тем ауто но ми је или по лу а у то но ми је. Ме ђу-
тим, уступ ци ко је би вла да тре ба ло да на пра ви су ве ли ки и до во де 
у пи та ње ње ну ле ги тим ност, па вла да за то нај че шће при ме њу је ре-
пре си ју. С дру ге стар не, по бу ње ни ци су при пре мље ни да од го ва ра-
ју штрај ко ви ма, улич ним де мон стра ци ја ма, па чак и  те ро ри змом 
и ге рил ским ра том. У спре ча ва њу по бу не др жа ва ле ги тим но  упо-
тре бља ва ору жа не сна ге, а за ду го трај ни од го вор ну жна је сна жна 
по ли тич ка бор ба. При ме ри су по бу на му џа хе ди на у Ав га ни ста ну и 
Та мил ских се па ра ти ста у Шри Лан ки.30)

КАРАКТЕРИСТИКЕПОБУЊЕНИЧКОГДЕЛОВАЊА

По бу ње нич ки по кре ти су  то ком свог по сто ја ња ис по љи ли 
зна чај не осо бе но сти и спе ци фич не фор ме де ло ва ња. Не ке фор ме 

30) Мит ко Ко то чев ски, „Уну тра шња ору жа на по бу на’’, Наукабезбедностполиција, Бе о-
град, бр. 1/2006, стр. 155.
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су би ле ка рак те ри стич не за ре ги је или зе мље у ко ји ма су по сто ја ле, 
дру ге су по при ми ле гло бал не фор ме, али сви по бу ње ни ци  има-
ју је дин ствен за јед нич ки циљ – про ме ну со ци јал ног, по ли тич ког и 
еко ном ског ста ту са упо тре бом (при ме ном) си ле.

По бу не ко је су усме ре не про тив вла де ка рак те ри ше ма сов но 
уче шће по пу ла ци је у оства ре њу ци ље ва по бу не. У су шти ни, стра-
те зи ору жа них по бу на има ју два основ на за дат ка: одузимањелеги
тимностиактуелномрежиму, и  добијањелегитимностизасебе
(дабисеоправдаланасилнаактивност).31)

Опре де ље ња по бу ње нич ке стра те ги је ва ри ра ју у за ви сно сти 
од лич ног ис ку ства, зна ња и обра зо ва ња во ђе и ње го ве осо бе но сти 
и од од го во ра на пи та ња у ве зи с при ро дом или оп се гом уста нич ке 
ко а ли ци је, ње ног иде о ло шког окви ра,  и од при о ри те та ко ји про-
из и ла зе из вој них и по ли тич ких ди мен зи ја кон флик та. Из ме ђу по-
бу ње нич ких стра те ги ја ко је су се по ја ви ле у вре ме Хлад ног ра та, 
ма о и стич ки “народнират“ се, без сум ње, по ка зао нај у спе шни јим. 
Мо дел “народнограта“ ко ји је про мо ви сао Мао Це Тунг, ис кљу-
чу ју ћи Ку бу, био је успе шно сле ђен и ре а ли зо ван од стра не ско ро 
свих по бед нич ких по бу ње ни ка Ви јет нам, Кам бо џа, Гви не ја Би сао, 
На ми би ја, Ал жир. Они су сво ју по бе ду оства ри ли при ме ном не ке 
ва ри јан те Мао Це Тун го вог “на род ног ра та“ са све у куп ним по што-
ва њем спе ци фи ка ци ја основ них фак то ра ра та у кон крет ним др жа-
ва ма. Бит не ка рак те ри сти ке, од но сно до ми нант не од ред ни це ко је 
од ре ђу ју Мао Це Тун гов на род ни рат су би ле сле де ће: при мат по-
ли тич ке ор га ни за ци је над вој ном  ак ци јом; раз ви ја ње и из гра ђи ва-
ње оп се жне по ли тич ке по др шке и ства ра ње за јед нич ких фрон то ва 
на сил них ор га ни за ци ја и по кре та;  раз вла че ње про тив нич ких  сна-
га и на гла ша ва ње уло ге ру рал них под руч ја.32)

Са вре ме но пра во под вла чи раз ли ку из ме ђу по бу не и гра ђан-
ског ра та. Са вре ме ни си стем ме ђу на род ног пра ва по бу ну сма тра 
уну тра шњом ства ри др жа ве и у ис кљу чи вој је над ле жно сти др жа-
ве. Члан 1, ст. 2, Про то ко ла II из 1977, при до дат Же нев ским кон вен-
ци ја ма из 1949. го ди не, из у зи ма по бу ну из ор би та ме ђу на род ног 
пра ва. Сје ди ње не Др жа ве су, на при мер, ба ци ле за па љи ве бом бе на 
ком плекс згра да у ме сту Ве ко (Wako,Texsas) 1993. го ди не у ко ји-
ма се за ба ри ка ди ра ла вер ска по бу ње нич ка сек та. Том при ли ком је 
уби је но ви ше од 80 аме рич ких гра ђа на, ме ђу ко ји ма и око де се то ро 

31)  Ра до слав Га ћи но вић, „Упра вља ње кри за ма“, Политичкаревија, 1/2010, Бе о град, ИПС, 
стр. 186.

32) Исто, стр. 156-157.
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де це. Слич но су по сту па ли и са се па ра ти стич ком ор га ни за ци јом у 
Тек са су 1998. го ди не.33)

Ору жа на по бу на је, да кле, по ли тич ко кри вич но де ло про-
тив на ро да и др жа ве ко је се са сто ји у при пре ма њу ору жа не по бу не 
или у уче ство ва њу у ору жа ној по бу ни, до ко је је већ до шло. Она 
пред ста вља ак ци ју ин ди ви ду ал но нео д ре ђе ног бро ја ли ца ко ја се 
при ме ном ору жа ног на си ља су прот ста вља ју ле ги тим ним ор га ни-
ма вла сти др жа ве у ци љу оства ри ва ња сво јих по ли тич ких ци ље ва. 
При пре ма ње ору жа не по бу не  об у хва та низ тај них ак тив но сти ко је 
ће се из ве сти му ње ви том при ме ном ору жа не ак ци је по бу ње ни ка. 
Ак ци је мо гу би ти, по ред оста лих и  вр бо ва ње ли ца да уче ству ју у 
по бу ни, на бав ка оруж је или ору ђа,  као и све дру ге де лат но сти ко-
ји ма се ства ра ју усло ви за ак ти ви ра ње ору жа не по бу не.

Дру ги об лик кри вич но де ла са сто ји се у уче ство ва њу у ору-
жа ној по бу ни до ко је је већ до шло. 

Те жи об лик кри вич ног де ла уче ство ва ња у ору жа ној по бу ни 
по сто ји ако  је де ло из вр ше но у при прав ном, мо бил ном или рат-
ном ста њу, или ако је има ло за по сле ди цу смрт не ког ли ца, или је 
би ло пра ће но  ма сов ним на си љем или до ве ло до угро жа ва ња без-
бед но сти, еко ном ске и вој не мо ћи др жа ве. КривичнизаконикРе
публикеСрбије ин кри ми ни ше ору жа ну по бу ну у чла ну 311 и то: 
Ко уче ству је у ору жа ној по бу ни ко ја је  упра вље на на угро жа ва ње 
устав ног уре ђе ња,  без бед но сти или те ри то ри јал не це ли не Ср би је 
ка зни ће се за тво ром од три до петнаест го ди не. Ор га ни за тор по-
бу не ка зни ће се за тво ром од пет до петнаест го ди на.34)

RadoslavGacinovic,DraganMladjan

ARMEDREBELLION–THEPROBLEMOF
SECURITYINADEMOCRATICSTATE

Summary
This pa per re flects the at tempt of the aut hors to de fi ne in ter nal 

ar med re bel lion as a con flict which po ses a se ri o us thre at to the con cept 
od the se cu rity system in a de moc ra tic sta te. In the Ser bian lan gu a ge 
the word „con flict“ me ans „con tra po si tion“, „di sa gre e ment of the op-
po si te vi ews (in te rests)“, „con tro versy“, „qu ar rel“, „ho sti le ar med col-
li sion“, „clash“ etc. The ba sis of the phi lo sop hi cal un der stan ding of the 

33) Проф. др Сми ља Авра мов, „Ре гу лар на ар ми ја и по бу ње ни ци“, Војнодело, 4/99, Бе о град, 
стр. 12.

34) Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је, Службенигласник, Бе о град, 2005, стр. 222.
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con flict was set by He rac li tus. Everything is con stantly chan ging, and 
each chan ge re pre sents a mean bet we en two op po si te sta tes. Con flict is 
a com mon phe no me na, and everything ra i ses in con flict and ne ces sity. 
Con tem po rary the o ri es abo ut so cial con flicts can be clas si fied to tho se 
which un der stand the con flicts as a pat ho lo gi cal sta te of the so cial or-
ga nism, or as a fact of li fe of the in di vi du als and col lec ti vity, as well as 
the o ri es which un der stand con flicts as pro ces ses or a cer tain sta te. The 
in ter nal ar med re bel lion li nes up in the me di um-in ten sity con flict, with 
the aim to grow in to a ci vil war or an in sur rec tion. Ho we ver, con tem-
po rary law draws the dif fe ren ce bet we en a re bel lion and a ci vil law. 
Con tem po rary system of in ter na ti o nal law con si ders a re bel lion as an 
in ter nal qu e sti on of the sta te, and in its ex clu si ve ju ris dic tion. That me-
ans that the re bel lion re pre sents a post po ned po li ti co-mi li tary ac ti vity, 
aimed at ac hi e ving to tal or par tial con trol of the re so ur ces of the co un try 
by using the non re gu lar ar med for ces or ile gal po li ti cal or ga ni za ti ons. 
Key words: sta te, de moc racy, ca pa city, system, se cu rity.
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Resume
Con flicts, as so cial phe no me na, ori gi na te as a com plex of pro ces-

ses and re la ti ons bet we en in ner-sta te su bjects, who se in te rests, va lu es 
and ne eds are di a me tri cally op po sed, and can not be co or di na ted thro-
ugh the pro ces ses of co o pe ra tion. To un der stand the es sen ce of tho se 
pro ces ses, it is im por tant to ma ke a re li a ble as se sment and fo re cast on 
the ba sis of the o re ti cal know led ges abo ut con flicts and par ti cu lar con-
di tion, in or der for the su bjects in sta te and in ter na ti o nal fra me co uld 
ac com plish mo re ef fi ci ent and prag ma tic ac ti ons. The ro ots of the the-
o re ti cal con si de ra tion of the na tu re of (so cial) con flicts can be fo und in 
the an tic pe riod, in the phi lo sop hi cal re flec tion of He rac li tus, Pla to and 
Ari sto tle, and the con ti nu an ce of the re flec tion on con flicts is re la ted to 
the the o lo gi cal, na tu ral-law, ge o po li ti cal and Malt hu sian in ter pre ta ti ons 
of the so cial con flicts. Ho we ver, only af ter the de ve lop ment of so ci o-
logy and psyco logy as par ti cu lar sci en ces, sig ni fi cant sci en ce-met ho do-
lo gi cal and the o re ti cal di rec ti ons and re se arch scho ols of con flicts we re 
de ve lo ped. De pen ding upon dif fe rent fac tors, the se ap pro ac hes can be 
clas si fied, in broad sen se, to psyco lo gi cal and so cial, and the di vi sion is 
ba sed on the ca u ses of the con flicts, whet her we can find them in the na-
tu re of the hu man be ing, or in his so cial struc tu res and in sti tu ti ons, i.e, 
whet her the con flicts are be ing analyzed from the in di vi dual po int of 
vi ew, or ba sed on the know led ge abo ut the ir col lec ti ve be ha vi o ur (gro-
ups, in sti tu ti ons, com mu ni ti es, cul tu ral systems, etc.). Yet, this di vi sion 
in con tem po rary con di ti ons is not so strictly, be ca u se „the so ci o lo gi cal 
stu di es ta ke mo re in to ac co unt the sig ni fi can ce of the psycho lo gi cal 
aspects and fac tors in so cial pro ces ses and vi ce ver sa, the psycho lo gi cal 
re se arch gi ves gre a ter im por tan ce to cul tu ral, gro up, in sti tu ti o nal and 
ot her fac tors in the psycho lo gi cal li fe of the in di vi dual“. A re bel lion can 
be de fi ned as an or ga ni zed ar med-po li ti cal strug gle, who se aim can be 
the as sump tion of po wer by the re vo lu ti o nary ta ke o ver and re pla ce ment 
of the exi sting go vern ment (aut ho rity), whi le in ot her ca se the go als 
can be mo re li mi ted. For in stan ce, the at tempt of the re bels to se pa ra te 
them sel ves from the con trol of the go vern ment and to esta blish an auto-
no mus sta te in tra di ti o nal et hnic and re li gi o us bo un da ri es. The aim of 
the re bel lion can be to gain li mi ted po li ti cal con ces si ons, that can not 
be ac hi e ved by the ap pli ca tion of less vi o lent me ans. A re bel lion is an 
or ga ni zed mo tion aimed at over thro wing the exi sting go vern ment by 
sub ver sion and ar med con flict. The re bels or ga ni ze them sel ves on the 
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po li ti cal gro und, with the aim of sup por ting po li ti cal, eco no mic, so cial, 
mi li tary, psycho lo gi cal and con ce a led and co vert ope ra ti ons. The re bel-
lion thus shows two fa ces. One si de pre su mes mi li tary and pa ra mi li tary 
for ma ti ons that use the gu e ril la tac tic, of fen si ve ac tion with the ir own 
cho i ce of pla ce and ti me, re sul ting in a su per i o rity at the lo cal le vel. 
The ot her si de is po li ti cal, and it acts thro ugh stri kes, de mon stra ti ons, 
pro pa gan da, po li ti cal or ga ni za ti ons and di plo macy. The start of the re-
bel li o us ac tion aga inst the sta te and its mi li tary po wer is a bra ve act, 
but the su cess of the pre vi o us re bel li ons po ints to the pos si bi lity of the ir 
re pe ti tion. The par ti ci pants in the re bel lion de em cer tain chan ge in the 
exi sting po li ti cal system as not pos si ble nor pro ba ble, so they de ci de for 
the ra di cal chan ge of the po li ti cal aut ho rity, which me ans the long term 
use of the con ce a led and co vert me ans and met hods. 

* Овај рад је примљен 17. октобра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
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